
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2017. (……….) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi  költségvetésről szóló, 2/2017. (II.27.) rendelet módosításáról  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2015. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

 
             1.§ 

 
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.107.430 eFt-ban állapítja 
meg. 

 
2.§ 

 
A R. 4. §  (1) -(2) bekezdése és (4.) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép,  

 
(1) A Képviselő-testület az 1.107.430 ezer Ft bevételi főösszegből  

a) felhalmozás célú bevételt 6 200 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 723 565 ezer Ft-ban
C) 2016. évi pénzmaradványt 126 965 ezer Ft-ban
d) Befektetés visszatérülés 250 700 ezer Ft-ban  

 
állapítja meg. 

    
(2) Az 1.107.430 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen: 
Beruházás 15 291 ezer Ft-ban
Felújítás 70 375 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 85 666 ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás 214 156 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok 43 743 ezer Ft-ban
Dologi kiadás 174 419 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás 2 097 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 928 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 212 589 ezer Ft-ban
Szociális ellátás 38 665 ezer Ft-ban
Működési kiadás 698 597 ezer Ft-ban
Tartalék 73 167 ezer Ft-ban
befektetés 250 000 ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 1 107 430 ezer Ft-ban  

 
 

(4) Az önkormányzat  
a) működési egyenlegét + 24.968 eFt-ban, 
b) fejlesztési hiányát 79.466 eFt-ban, 
c) tartalék és befektetés egyenlegét 323.167 eFt-ban állapítja meg. 

 
3.§ 



 
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg  
 

                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  
Bevételi főösszeg 873 957 Kiadási főösszeg 873 957
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 36 088 Személyi jellegű kiadás 82 080
Támogatásérték bev. 55 658 Járulék 14 322
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 115 655
Helyi adó 306 750 Pénzbeni ellátás 38 665
Átengedett adó 8 100 Támogatásértékű kiadás 2 097
Központi támogatás 97 777 ÁHT-n k. pe. Átadás 12 928
Működési bevétel össz. 504 373 Intézményfinanszírozás 212 589
Fejlesztési célú bevétel 200 Fejlesztési kiadás 72 454
Pénzmaradvány 118 684 Tartalék 73 167
Visszatérülés 250 700 Befektetés 250 000

 
 
 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-

13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
 
  

4.§ 
 

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 

 
 
 
 

 (1000 Ft-ban) 
 

Bevételi főösszeg 91 333 Kiadási főösszeg 91 333
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 2 453 Személyi jellegű kiadás 48 916
Támogatásérték bev. 0 Járulék 10 997
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 25 420
Önkormányzati támogatás 82 812 Fejlesztési kiadás 6 000
Működési bevétel össz. 85 265 Tartalék 0
Pénzmaradvány 68
Fejlesztési bevétel 6 000  

(2) A Polgármesteri Hivatal 
kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek 
szerint jóváhagyja. 
 

 
5.§ 

 
A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének  

bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 



 
 

 
                                                                  (1000 Ft-ban) 

 
Bevételi főösszeg 16 117 Kiadási főösszeg 16 117
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 12 480
Támogatásérték bev. 1 537 Járulék 2 625
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 1 012
Önkormányzati támogatás 14 580 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 16 117 Tartalék 0
Pénzmaradvány 0

 
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 

IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  
 
 
 
 
 

8.§ 
 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
(6) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép 
(7) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
(8) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 

9.§ 
 

(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép 
(3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. 
(6) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. 
(7) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép. 
(8) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete 

lép. 
10.§ 

 
(1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. 
(4) A R II/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 

 
11. § 

 
(1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. 

(2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. 
(4) A R V/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 

 
 



 
 

14.§ 
 
 
A R 21.§-a kiegészül a (3) bekezdéssel. 
 
21.§ (3) A 2017. évi város karbantartási munkákra elkülönített 50.000 Ft COFOG-ok 
közötti átvezetésére a polgármester jogosult. Az átvezetéseket a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor elkülönítetten kell bemutatni. 
 
 

15.§ 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 

 
Kihirdetési záradék 
 
 
A rendelet 2017. ……………………napon kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 



forintban

COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel ∑
066010 Zöldterületkezelés - nyári diákmunka támogat 1 749 938 1 749 938 1 749 938 0 1 749 938 0 1 749 938

Bevétel összesen 1 749 938 0 0 1 749 938 0 1 749 938 0 0 0 1 749 938 0 0 0 0 1 749 938

Egyenleg 1 749 938 0 0 0

COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felhalmozás felh.bev Felh.össz Pénzm. Bevétel ∑

Bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áht k felh.átv Pénzügyi v.tVisszatérüléPénzm. Bevétel ∑

Hirdetőtábla bevételi többlet 10 000 10 000 0 10 000 10 000
061030 09 74041 Lakáskölcsön megtérülés (318510) 500 000 0 500 000 500 000
018030 09 81311 Pénzmaradván korrekció MÁK beszámolóhoz 2 500 946 0 2 500 946 2 500 946
900010 09 355021 talajterhelési díj  300 000 300 000 300 000 300 000
018010 09 918141 2016. dec. havi közmunkapr.előleg nyilv.vét. 831 358 831 358 831 358 831 358

Bevétel összesen 4 142 304 0 10 000 831 358 0 0 0 0 300 000 1 141 358 0 0 0 500 000 2 500 946 4 142 304

Színvonal változás összesen 4 142 304

COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel ∑

Bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hatáskörök összesen 5 892 242 0 10 000 2 581 296 0 1 749 938 0 0 300 000 2 891 296 0 0 0 500 000 2 500 946 5 892 242

Színvonalváltozás 5 892 242 0 0

Bevételek város (tételes indokolás a 2017. évi költségvetés módosításhoz)

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)
Rovat

Testületi hatáskörben

Rovat

Egyéb hatáskörben

Átvett pénzeszközök

Rovat

Rovat



forintban
Cofog COFOG megnevezése Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áÁtadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás felújítás Felh.össz Befektetés Tartalék Kiadás ∑

Központi támogatás összesen:

Testületi hatáskörben:
Cofog COFOG megnevezése Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áÁtadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felújítás Felh.össz Tartalék Kiadás ∑

013350 Önkormányzati vagyon 0533621 153/2017.(VI.23.) TAK főépítészi munkák 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000
013350 Önkormányzati vagyon 053511 153/2017.(VI.23.) TAK főépítészi munkák 67 500 0 0 67 500 67 500 67 500
013350 Önkormányzati vagyon 053321 154/2017.(VI.23.) Energia megtakarítási terv 245 000 245 000 0 245 000 0 245 000
013350 Önkormányzati vagyon 053521 154/2017.(VI.23.) Energia megtakarítási terv 66 150 66 150 0 66 150 0 66 150
013351 Önkormányzati vagyon 0533621 155/2017. (VI.23.) Pipeline Kft. Fűtéskorszerűsítés terv 850 000 0 0 850 000 850 000 850 000
013352 Önkormányzati vagyon 053511 155/2017. (VI.23.) Pipeline Kft. Fűtéskorszerűsítés terv 229 500 0 0 229 500 229 500 229 500
072111 Háziorvosi alapellátás 053331 157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül. 1 043 958 1 043 958 0 1 043 958 0 1 043 958

053331 157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül. 278 400 278 400 278 400 278 400
053331 157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül. 69 600 69 600 69 600 69 600

013320 Temető fenntartás, üzemeltetés 053321 158/2017.(VI.23.) Movens Kft. Temetői munkák 198 000 198 000 0 198 000 0 198 000
013320 Temető fenntartás, üzemeltetés 053521 158/2017.(VI.23.) Movens Kft. Temetői munkák 53 460 53 460 0 53 460 0 53 460
066010 Zöldterületkezelés 051101 163/2017.(VI.23.) Nyári diákmunka 15 x 95.625 1 434 375 1 434 375 0 1 434 375 0 1 434 375
066010 Zöldterületkezelés 0521 163/2017.(VI.23.) Nyári diákmunka 15 x 95.626x 22% 315 563 315 563 0 315 563 0 315 563
018030 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 059151 164/2017. (VI.23.) PH jegyzők. pótl. 190.000 + 41800 231 800 231 800 231 800 231 800 0 231 800
013350 Önkormányzati vagyon 053321 169/2017.(VI.23.) Közlekedésf.pály Feketéné B.Kata 547 487 547 487 0 547 487 0 547 487

0591231 174/2017.(VII.12.) Befektetés 250 000 000 0 0 0 250 000 000 250 000 000
013350 Önkormányzati vagyon 05711 176/2017.(VII-19.) Fűtéskorszerűsítés PH 14 360 347 0 0 14 360 347 14 360 347 14 360 347
013350 Önkormányzati vagyon 25741 176/2017.(VII-19.) Fűtéskorszerűsítés PH 3 877 294 0 0 3 877 294 3 877 294 3 877 294
084040 Egyházak támogatása 05512021 178/2017.(VII.19.) Evangélikus Egyház támogatás 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100 000
107060 Egyéb önkormányzati támogatás 054831 /2017.(VII.19.) Gresina István önk.temetése 188 100 0 188 100 188 100 0 188 100
104060 Gyermekek,fiatalok és családok életm. javító 053321 127/2016.(V.27.) Bölcsőde előkészítő dokumenttum 1 433 600 1 433 600 0 1 433 600 1 433 600
104060 Gyermekek,fiatalok és családok életm. javító 053521 127/2016.(V.27.) Bölcsőde előkészítő dokumenttum 387 072 387 072 0 387 072 387 072
066020 Város és községgazdálkodás 055131 Tartalék változás 276 227 206 -276 227 206 -276 227 206

Testületi hatáskör összesen: 276 227 206 276 227 206 1 434 375 315 563 4 322 727 231 800 0 100 000 331 800 188 100 6 592 565 317 500 19 317 141 0 19 634 641 250 000 000 -276 227 206 0

Egyéb hatáskörben

Kiadások Város (tételes indokolás )

Rovat

Rovat

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)



Cofog COFOG megnevezése Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áÁtadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás felújítás Felh.össz Befektetés Tartalék Kiadás ∑Rovat

COFOG COFOG megnevezése Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áÁtadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás ∑
Kötelezettségek: 0 0 0 0

013320 Temető fenntartás, üzemeltetés 0533792 Szemétszállítás (konténerek) 351 104 351 104 0 351 104 0 351 104
013320 Temető fenntartás, üzemeltetés 053521 Szemétszállítás (konténerek) 94 798 94 798 0 94 798 0 94 798
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0533791 Piac 2016. évi értékbecslése 2017. évi szla 297 000 297 000 297 000 297 000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 053521 Piac 2016. évi értékbecslése 2017. évi szla 80 190 80 190 80 190 80 190
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0533791 CSGYK miatti bírság 200 000 200 000 200 000 200 000
011130 Önkormányzatok és hiv.jogalkotás 0533791 Munkaügyi pert meglőző egyesség ügyvédi díja 30 000 30 000 30 000 30 000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 053321 Védőital többlet 10 000 10 000 0 10 000 0 10 000
018000 05311 Kamtkiadások - 2016 évi beszámoló 55 233 55 233 0 55 233 0 55 233
086090 Egyéb szabadidős szolg 05241 Egészségügyi hozzájárulás (2016. dec.hóban feladott) 22 487 22 487 0 0 22 487 0 22 487
086090 Egyéb szabadidős szolg 05271 Személyi jövedelemadó (2016.december hóban feladott) 12 493 12 493 0 12 493 0 12 493
101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások 0533711 Postaköltség 10 000 10 000 0 10 000 0 10 000
086090 Egyéb szabadidős szolg 0533371 Vadásznap előzetes költsége 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000
107060 Egyéb önkormányzati támogatás 0548241 Szociális tüzifa szállítási költségei 459 301 459 301 0 459 301 0 459 301
013350 Önkormányzati vagyon 05611 Buszöböl tervek különbözet 100 000 0 0 100 000 100 000 100 000
013350 Önkormányzati vagyon 05671 Buszöböl tervek különbözet 27 000 0 0 27 000 27 000 27 000
013350 Önkormányzati vagyon 05611 2017 évi karbantatási terv 39 370 079 0 0 39 370 079 39 370 079 39 370 079
013350 Önkormányzati vagyon 05671 2017 évi karbantatási terv 10 629 921 0 0 10 629 921 10 629 921 10 629 921

Intézményfinanszírozás PH villamosenergia 1 270 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 0 1 270 000
018010 059141 2016. évi közmunkapr. Előleg kimutatása köt. 831 358 831 358 0 831 358 0 831 358
013350 Önkormányzati vagyon 053371 PH fűtéskorszerűstés műszaki ellenőrzés 360 000 360 000 0 360 000 0 360 000
013350 Önkormányzati vagyon 053521 PH fűtéskorszerűstés műszaki ellenőrzés 97 200 97 200 0 97 200 0 97 200
066020 Város és községgazdálkodás 055131 Tartalék változás bevételek mitt 5 892 242 0 0 0 5 892 242 5 892 242
066020 Város és községgazdálkodás 055131 Tartalék változás 56 308 164 0 0 0 0 -56 308 164 -56 308 164

Egyéb hatáskör összesen: 62 200 406 56 308 164 0 34 980 4 876 184 1 270 000 0 0 1 270 000 0 6 181 164 127 000 50 000 000 0 50 127 000 0 -50 415 922 5 892 242
Színvonalváltozás 5 892 242

Átvett pénzeszköz terhére 0 0 0 0
COFOG COFOG megnevezése Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áÁtadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás ∑

0 0 0 0
0 0 0 0 0

Átvett hatáskörben összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technikai átvezetés
COFOG COFOG megnevezése Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áÁtadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás ∑

013320 0133320 Temető fenntartás, működtetés 05641 Füldfóró 159 173 0 159 173 159 173 159 173
013320 0133320 Temető fenntartás, működtetés 0671 Füldfóró 42 977 0 0 42 977 42 977 42 977
013320 0133320 Temető fenntartás, működtetés 0531261 Füldfóró 159 173 -159 173 0 -159 173 -159 173
013320 0133320 Temető fenntartás, működtetés 053521 Füldfóró 42 977 -42 977 0 -42 977 -42 977
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatás bér 1 393 861 -1 393 861 0 0 -1 393 861 -1 393 861
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatás bér 306 649 -306 649 -306 649 -306 649
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0531242 Közfoglalkotattak védőruha 145 325 145 325 145 325 145 325
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 05312612 Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszközök 1 193 659 1 193 659 1 193 659 1 193 659
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 053511 Áfa Kiadások 361 526 361 526 361 526 361 526
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Technikai átvezetés összesen 1 902 660 1 902 660 -1 393 861 -306 649 1 498 360 0 0 0 0 0 -202 150 202 150 0 0 202 150 0 0 0
-1 394 -307 1 499 -202

Hatáskörök együtt 340 330 271 334 438 030 40 514 43 894 10 697 271 1 501 800 0 100 000 1 601 800 188 100 12 571 579 646 650 69 317 141 0 69 963 791 250 000 000 -326 643 128 5 892 242
0

Előirányzat változás összesen 340 330 271 334 438 030 0 0 0
Szinvonal változás (növekedés) 5 892 242

Rovat

Rovat

Rovat



forintban
COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int. Fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel ∑

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 81311 Intézményfinanszírozás bérkompenzációra 0 0 0 0 0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 81311 Intézményfinanszírozás jegyzőkönyvpótlásokra 231 800 232 232 232 232
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 81311 Intézményfinanszírozás  villmaosenergiára 1 270 000 0 0 0 0

Bevétel összesen 1 501 800 0 0 0 232 232 0 0 0 232 0 0 0 0 232
Egyenleg 1 501 800 0 0 0

COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás ∑
Központi támogatás terhére

011130 Általános igazgatás 05 1211 Jegyzőkönyv pótlások 190 000 190 190 190
011130 Általános igazgatás 05 211 Jegyzőkönyv pótlások 41 800 0 42 42 42
011130 Általános igazgatás 05 3311 Villamosenergia 540 - 979 1 000 000 1 000 0 1 000 0 1 000
011130 Általános igazgatás 05 3521 áfa 270 000 0 270 0 270 0 270

1 501 800 0 1 190 312 0 0 0 0 0 0 1 502 0 0 0 0 0 1 502
Színvonal változás összesen 1 501 800

Technikai (csak a rendeleten átvezetendő) 0 0 0 0
COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás ∑

Technikai hatáskör összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen: 1 501 800 0 1 190 312 0 0 0 0 0 0 1 502 0 0 0 0 0 1 502
Színvonal változás 1 501 800

0

Tételes indokolás a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés módosításához

Rovat

Rovat

Rovat



Bevételek forintban
COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int.fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel ∑
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 8161 Int.finansz.bérkompenzcióra 0 0 0 0 0
104043 Család és Gyermekjóléti központ 09 16071 Működésre átvett pe. (Munkaügyi KP) 307 440 307 440 307 440 307 440 307 440
104043 Család és Gyermekjóléti központ 09 16071 Működésre átvett pe. (Munkaügyi KP) 1 229 760 1 229 760 1 229 760 1 229 760 1 229 760

Bevétel összesen 1 537 200 0 0 1 537 200 0 1 537 200 0 0 0 1 537 200 0 0 0 0 1 537 200
Egyenleg 1 537 200 0 0 0

Kiadások
COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átado Felh.össz Tartalék Kiadás ∑
104043 Család és Gyermekjóléti Központ 05 110711 Bér 1 260 000 1 260 000 0 1 260 000 0 1 260 000
104043 Család és Gyermekjóléti Központ 05 271 Járulék 277 200 277 200 0 277 200 0 277 200

összesen: 1 537 200 0 1 260 000 277 200 0 0 0 0 0 0 1 537 200 0 0 0 0 0 1 537 200
s 78

Tecnikai hatáskörben Technikai 0 0 0 0
COFOG Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átado Felh.össz Tartalék Kiadás ∑
091110 Óvodai nevelés ellátás 05 3341 Dologi és járulék közötti téves
091110 Óvodai nevelés ellátás 05 211 kigyűjtés helyesbítése

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadás mindösszesen: 1 537 200 0 1 260 000 277 200 0 0 0 0 0 0 1 537 200 0 0 0 0 0 1 537 200
Színvonal változás 1 537 200

Tételes indokolás a Család- és Gyemekjóléti Központ   költségvetés módosításához

Rovat

Rovat

Rovat



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 1 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Helyi adóról szóló rendelet megalkotása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Helyi adóról szóló rendeletünk jogszabályi változás miatt felülvizsgálatra szorul. Apróbb módosí-
tásokat kell végrehajtanunk: 
- a kommunális adó esetében azoknak, akik jövedelmi viszonyaik alapján kedvezményt kí-

vánnak igénybe venni, szándékukat nem kérelemben, hanem bevallási nyomtatványon kell 
benyújtaniuk, 

- törölni szükséges az iparűzési adó mentesség de minimis támogatásra vonatkozó rendel-
kezését,  

- az építményadó mentességre vonatkozó megállapítást a tartalom megtartása mellett át kell 
fogalmazni.  

 
Jelen módosítások nem jelentek a lakosságra nézve sem terheket sem kedvezményeket, ezért 
a rendelet év közbeni megalkotásának, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésének törvényi 
akadálya nincs.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Rendelet-tervezet: az előterjesztéshez csatolva 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (…../…) önkormányzati rendelete 
 

A HELYI ADÓKRÓL 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 
pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a helyi adókról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezés 
 

1.§ Rétság Város Önkormányzata Rétság illetékességi területén magánszemélyek 
kommunális adóját, építményadót és helyi iparűzési adót vezeti be. 

 
 

Magánszemélyek kommunális adója 
 

Adókötelezettség 
 

2.§  Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv) 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.  

 
Mentességek, kedvezmények 

 
3.§ Mentes az adókötelezettség alól: 
    (1) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, 
    (2) az építménnyel beépített telek tulajdonosa,    

 (3) Egy lakás, vagy beépítetlen telek után, az önkéntes tűzoltó-egyesület elnökének 
kezdeményezésére mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól a készenlét 
időtartalmára a készenlétet ellátó önkéntes tűzoltó. 

4.§ (1) Az adóalanyt megillető adókedvezmények:  
a) 50 %-os kedvezményre jogosult az az adóalany, aki egyedül él, és havi igazolt 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
b) 40 %-os kedvezményre jogosult az az adóalany, aki egyedül él és havi igazolt 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét, 

c) 20 %-os kedvezményre jogosult az az adóalany 
a) aki egyedül él és az igazolt havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 
b) aki családban él és a családban az egy főre jutó havi igazolt jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át. 
 (2) Üresen álló lakás, illetőleg beépítetlen telek adójára az a)-c) pontok szerinti 

kedvezmény nem állapítható meg. 
 (3) Az a)-c)  pontok szerinti kedvezmény az adózó tárgyévre benyújtott ismételt 

bevallása alapján állapítható meg évente. A bevallást a szükséges igazolásokkal 
együtt minden év január 31-ig lehet a Polgármesteri hivatalba benyújtani. A havi 
jövedelem számításánál a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 



Az adó mértéke 
 

5.§ Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 8.500-Ft/év. 
 

Építményadó 
 

Adókötelezettség  
 

6.§ Adóköteles a Htv. 11.§-ában meghatározott építmény. 
 

Az adó alapja  
 

7.§ Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos 
alapterülete. 

 
Az adó mértéke 

 
8.§  Az építményadó évi mértéke a 7.§ szerinti adóalap után:  

 a) Helyi Építési Szabályzat szabályozási terv mellékletében Gip-ként megjelölt 
gazdasági (pusztaszántói) övezetben 400 Ft/m2/év 

 b) egyéb helyen lévő építmény esetén 300 Ft/m2/év. 
 

Mentesség  
 

 
9.§ Az építményadó alól mentes: 
a)  a garázs, 
b.) a lakás, 
kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületét, épületrészét.  

 
 

Helyi iparűzési adó 
 

Az adó mértéke 
 
10.§ Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 

adóalap 2%-a. 
11.§ Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 

naptári naponként 5.000 Ft 
 
12.§ Mentes az iparűzési adó alól valamennyi, Rétság Város Önkormányzatával a 2000. 

évi II. törvény szerint feladat-ellátási szerződést kötött, az önkormányzatok 
számára kötelező egészségügyi alapellátást végző vállalkozó háziorvos, házi 
gyermekorvos, fogorvos és védőnő, akinek a vállalkozási szintű iparűzési 
adóalapja az adóévben 20 millió forintot nem haladja meg, továbbá nettó 
árbevételének legalább 80 %-a az e tevékenység végzésére vonatkozó, az Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján az 
Egészségbiztosítási Alapból származik 

 
 
 

Záró rendelkezések 



 
13.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
        (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2014. (VIII.22.)  

önkormányzati rendelet. 
 
.  
          Hegedűs Ferenc                                                            dr. Varga Tibor 
           polgármester                                                                        jegyző  
 
 
 
 

Indokolás 
 

Általános indokolás 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. évben fogadta el az 
építményadóról, a helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló rendeletit (továbbiakban Rendelet). A jogalkotás szabályainak változása miatt, a 
helyi rendeletek magasabb rendű jogszabályt nem ismételhetnek, csak a helyi 
sajátosságok szabályozását tartalmazhatják. A korábbi, adónemenkéti rendeleteket 
hatályon kívül kell helyezni. A szűk körű helyi szabályozás miatt a helyi adókról egy 
rendelet megalkotása indokolt.   
 

Részletes indokolás 
 

1.§ 
A település önkormányzata dönt a helyi adók, azon belül az adónemek bevezetéséről. 
Az 1.§-ban kerülnek felsorolásra Rétság városban bevezetett adónemek. 
 

2. § 
A rendelet hatályát tartalmazza. 
 

3.§ 
Az adókötelezettség szabályai a helyi adókról szóló törvény által kínált alternatívák 
közül a helyi szabályozás alapján magánszemélyek kommunális adója kiterjed a 
beépítetlen telkekre is, mivel telekadó Rétságon bevezetésére ez idáig nem került sor.  
 

4.§ 
A helyi döntés szerint biztosított mentességek és kedvezmények kerülnek felsorolásra. 
 

5.§ 
 

Az adó alapját és mértékét tartalmazza adónemenként. 
 

6.§ 
A hatályba lépésről és a korábbi rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 



a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 
megfelelően 

 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény szabályozásai indokolják a jogszabály 
megalkotását.  
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz. 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Ellentmondás a helyi jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel való ütközés. 

 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 1 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásról szóló rendelet megalkotása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásról szóló rendeletünk jogszabályi változás 
miatt felülvizsgálatra szorul. Apróbb módosításokat kell végrehajtanunk: 
- a DMRV Zrt adatszolgáltatási kötelezettségét ki kell egészítenünk a meghibásodás miatt 

elfolyt vízmennyiségről szóló tájékoztatással – bár ez az adat nem számolható el csökkentő 
tételként -, 

- a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. számú mellékletét be kell építeni a 2. számú melléklet-
ként helyi rendeletünbe, mely magát a bevallási nyomtatványt tartalmazza   

 
Jelen módosítások nem jelentek a lakosságra nézve sem terheket sem kedvezményeket, ezért 
a rendelet év közbeni megalkotásának, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésének törvényi 
akadálya nincs.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Rendelet-tervezet: az előterjesztéshez csatolva 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
…/2017. (…….) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

A rendelet hatálya Rétság város közigazgatási területén azokra a természetes személyekre, 
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki 
(továbbiakban: kibocsátó), akik a műszakilag rendelkezésükre álló közcsatornára nem 
kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést alkalmaznak.  

2. § 
 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év 
március 31. napjáig Rétság Város Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz 
(továbbiakban: jegyző) tesz bevallást.  

 
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg és önadózás keretében az adóbevallás 

benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb március 31-ig köteles megfizetni Rétság Város 
Önkormányzat 11741031-15451615-03920000 Talajterhelési díj beszedési számla 
javára.  

 
(3) Annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az ingatlanán a 

vízfogyasztás nem mérhető, a talajterhelési díjfizetési alapot a rendelet 1. számú 
mellékletében foglalt átalánnyal kell megállapítani.  

 
3.§ 

 
(1) A szennyvíz-csatorna hálózatot üzemeltető DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. mint 

szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében  
(a) a közcsatornára való rácsatlakozók köréről a rákötést követő hónap 5. napjáig,  
(b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról - korrigálva a külön jogszabály szerint 

figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték 
meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiséggel, valamint 

     (c) az ivóvízvezeték miatt elszivárgott vízmennyiségről  - a tárgyévet követő év február 
15. napjáig köteles a jegyzőnek adatot szolgáltatni.  
 
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati 

adóhatóság a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.  
 

4.§ 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.  
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Rétság Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 6/2015. (IV.20.) 
önkormányzati rendelete.  

 
                              Hegedűs Ferenc                                      dr. Varga Tibor .  
                                polgármester                                                   jegyző 
 



Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet 2017. ……………………………. napon kihirdetésre került 
 

dr. Varga Tibor . 
      jegyző 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
a talajterhelési díjról szóló 

 …/2017. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
 

Átalány meghatározása annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, 
akinek az ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhető: 

 
 
 Beépített ingatlan:  

 
 
1. 

 
udvari csappal 

40 l/fő/nap

 
2. 

 
épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal, vízöblítéses 
WC nélkül 

60 l/fő/nap

 
3. 

 
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC nélkül 

65 l/fő/nap

 
4. 

 
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 

95 l/fő/nap

 
5. 

 
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-
vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 

120 l/fő/nap

 
6. 

 
épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel és 
hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes 
vízmelegítővel 

150 l/fő/nap

 
7. 

 
épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel és 
központi meleg vízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi 
vízmelegítővel 

180 l/fő/nap

8. közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es 
körzetben lakók száma szerint 

30 l/fő/nap

 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

a talajterhelési díjról szóló 
 …/2017. (…….) önkormányzati rendelethez 

BEVALLÁS 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjhoz 

20........ évről 
 
 

 
 



 
 
 
 
Kelt, …………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                                                          ………………………………………………………………… 
 
 
 
 



Indokolás 
 

Általános indokolás 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. évben fogadta el a 
talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendeletét. A jogalkotás 
szabályainak változása miatt, a helyi rendeletek magasabb rendű jogszabályt nem 
ismételhetnek, csak a helyi sajátosságok szabályozását tartalmazhatják.  
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ 
A rendelet hatályát tartalmazza. 
 

2. § 
Szabályozza az eljáró hatóságot, tartalmazza a bevallás idejét, módját, a 
befizetéshez kapcsolódó bankszámlaszámot. 
 

3.§ 
Az adatszolgáltatás rendjét szabályozza. 
 

4.§ 
A hatályba lépésről és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 

megfelelően 
 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény szabályozásai indokolják a jogszabály megalkotását.  
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz. 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Ellentmondás a helyi jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel való ütközés. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester 

BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. augusztus 25-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény  87. § (1) bekezdése alapján - szeptember 15-ig kell tájékoztatni a 
képviselő-testületet. 
 
Város költségvetésének végrehajtása 
Az első félévi gazdálkodásunkat a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
2017. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 22. § (2) 
bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.  
Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán maximálisan biztosított volt.  

2017. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2016. évben képzett pénzmarad-
vány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség sem folyószámla, 
sem munkabérhitel felvételre.   
 
Kiemelt feladatainkról  
 
Költségvetési rendeletünk 21. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-
testület kiemelt feladatnak 
 

 
a) az intézmények biztonságos működtetését,  
b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak 

karbantartását) a városkép javítását, 
c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását 

jelölte meg. 
 
 
Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt. Költség-
vetési problémák miatt fennakadás nem volt.  
 
A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása biztosított volt. A feladatot továbbra is  a 
Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, valamint sa-
ját eszközeinkkel oldottuk meg.   
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Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel. A közfoglalkoztatottak engedélyezett, 
20 fős létszámát nem sikerült feltölteni. Folyamatos a munkaerőhiány, ugyanakkor a meg-
szokott feladatokon túl a temető kerítés kiépítése is igénybe veszi e foglalkoztatást.   
 
A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a folyamatban lévő TOP pályázatból való-
sulhat meg. A pályázati igényünket bejelentettük, várjuk a kedvező döntést. .  
 
 
A város kiadásainak I. félévi megoszlása adatait kiemelt előirányzatonként a következő 
táblázat tartalmazza (feladat/összes kiadás).  

- felhalmozási kiadások 70,4 % 
- a bérek 39,17 % 
- járulékok 43,67 % 
- dologi kiadások 52,89 % 
- ellátottak pénzbeni juttatása 9,49 % 
- átadott pénzeszközök (ÁHT-n belül) 19,84 % 
- átadott pénzeszközök (ÁHT-n kívül) 56,44 % 
- intézményfinanszírozás 49,24 % 
-  

 
A város esetében a tervezett 868.065 eFt-os előirányzat 24,29 %-a, 210.882 eFt teljesült. 

 
A szociális ellátások esetében jelentős az elmaradás, melynek oka az, hogy jelenleg nem 
kaptunk számlát a 2016 II-IV. és 2017. I. félévi szemétszállítás támogatásról. Befolyásolja 
továbbá a teljesítés %-át az is, hogy a 399.810 eFt-os tartalék-keret a II. félévre rendelke-
zésre áll. 
 
 
Bevételek féléves teljesítése 
 
A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett 
bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Bevételek teljesítése 
bevételi nemenként: 

- intézményi működési bevétel 38,47 % 
- működésre átvett bevételek 36,96 % 
- helyi adók 43,59 % 
- átengedett adók 54,24 % 
- központi támogatás 55,1 % 

Működési bevételek összesen: 44,9 % 
Fejlesztési bevételek 0,1 % 
Pénzmaradvány igénybevétele 102,15 % (ismételten korrekcióra szorul) 
Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 39,64 % 
 

A bevételi oldalon az I. félévben még nem jelenik meg az azóta visszatérült 250.000 eFt-os 
befektetés.  
 
Összevont költségvetésről 
Az önkormányzat összevont költségvetésének  1.063.254 eFt eredeti és 1.098.499 eFt módosított 
előirányzatai 2017. június 30 napig a következők szerint teljesült:  

- bevételek 467.047 eFt  
- kiadások  317.994 eFt . 

 
Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodásunk biztonságos volt.   
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Polgármesteri Hivatal 
 
A módosított költségvetés 89.831 eFt. A bevételek teljesítése 55.86 %, a kiadások teljesítése 
48.29 %. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 
50,84 %. 
 
A kiadások:  

- bérek 50,46 % 
- járulékok 51,55 % 
- dologi kiadások 54,43 % 
- fejlesztési kiadás 0 % 

Összes kiadás: 48,29 % 

Nem rendezett bevétele az intézménynek a Járási Hivatal közműköltség megtérítése. A dologi 
kiadásoknál a villamos energia az előző évhez viszonyítottan, 50 %-ban kerül tervezésre, mivel az 
volt az információnk, hogy a Járási Hivatal levált a villamosenergia rendszerünkről. Ezzel szemben 
az áramszolgáltatótól nem visszatérítést, hanem félmilliós számlát kaptunk. A Kormányhivatal 
villamosenergia számlázásra vonatkozóan két alternatívát készített el. A levél megküldésre került 
valamennyi képviselő, illetve bizottsági tag részére. Az alternatívákra eddig egy észrevétel érke-
zett. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a véleményét megfogalmazni szíveskedjen a to-
vábbszámlázással kapcsolatban.  

 
 
Napköziotthonos óvoda 
 
A módosított költségvetés főösszege 58.842 eFt. A bevételek teljesítése 54,95 %, a kiadások telje-
sítése 51,24 %. 
 
Kiadások részletezése: 
A kiadások:  

- bérek 52,75 % 
- járulékok 54,68 % 
- dologi kiadások 34,346 % 

 
A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg. 
 
 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
A módosított költségvetés főösszege 67.181 eFt. A bevételek teljesítése 51,87 %, a kiadások telje-
sítése 42,01 %. 
 
Kiadások részletezése: 

-  bérek 49,67 % 
- járulékok 52,53 % 
- dologi kiadások 30,25 % 
- felhalmozás 47,14 % 

 
A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 46,5 %. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2017. július 24. 
 
 

Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 
fentiekben felsorolva 

3. Jogszabályi háttér: fentiekben felsorolva 

4. Határozati javaslatok 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.  
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az ön-
kormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.  
A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításá-
val a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
 
 
Határidő: folyamatos, majd december 31.,  
Felelős:   Hegedűs Ferenc polgármester,  
                 
 
 
Törvényességi záradék:  Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 

           Dr. Varga Tibor 
                   jegyző 
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Előterjesztést készítette: Farkas Sándorné dr. belső ellenőr 
                                                                                   Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Beszámoló a 2017. első félévi belső ellenőrzési tevékenységről 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2016. (X.28) számú határozata alap-
ján végezte a Kontroll Plusz Bt az Önkormányzat szervei és intézményei 2017. első félévi belső 
ellenőrzését. A belső ellenőrzés során a következő témák ellenőrzésére került sor, amely alap-
ján a megállapítások az alábbiak: 
 
A 2017. évi költségvetés  összeállítása 
A költségvetés összeállítása, a rendelet tervezet minden tekintetben a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, körültekintően történt. A jogszabályi előírásokon túlmenően figye-
lembe vették a testületi határozatokat, a költségvetést érintő döntéseket mind a költségvetés 
előkészítése, mind az előterjesztés összeállítása során. A rendelet-tervezetet egyeztették az 
intézményvezetőkkel és a  bizottságokkal. 
A költségvetést a belső ellenőrzés összehasonlította az előző évi költségvetéssel. megállapítot-
ta, hogy a helyi adóbevételek tervezése az előző évi tapasztalati adatok, valamint az adókiveté-
si adatok alapján történt. A költségvetési szervek támogatásának összege közel azonos szintű, 
mint az előző évben. A költségvetési kiadások főösszege önkormányzati szinten meghaladja az 
előző évit. A központi támogatás összege megközelíti az előző évit. 
Az előterjesztés szöveges és számszaki részei minden lényeges témára kiterjedően, jó színvo-
nalon, részletesen tartalmazzák az előirányzatok indokolását, magyarázatát. 
Megállapítható, hogy a költségvetés stabil gazdasági alapot biztosít az önkormányzat 2017. évi 
gazdálkodásához. 
 
 
 
A 2017. évi költségvetési beszámoló összeállítása 
A 2017. évi költségvetési beszámoló összeállítását a Polgármesteri és az intézményi költségve-
tési beszámolók alapozták meg. A beszámolókat egyeztették a főkönyvi kivonattal, a mérleget 
alátámasztó leltárral, a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal. Az adatok a vonatkozó számvi-
teli nyilvántartásokkal megegyeznek, a belső ellenőrzés eltérést nem tapasztalt. 
A beszámolót a jegyző irányításával a költségvetési csoportvezető készítette el, a Képviselő-
testület elé a polgármester terjesztette. 
A zárszámadási rendelet-tervezet az Áht-ban előírt kötelező tartalomnak megfelelt. 
Az előterjesztés tervezetét és rendelet tervezetét a bizottságok megtárgyalták. 
A beszámoló összeállítása minden tekintetben a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. 
Jó színvonalon, részletesen tartalmazzák az előirányzatok teljesítésének indokolását. 
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A kötelezettségvállalások szabályszerűsége, dokumentálása, nyilvántartása 
Az Önkormányzat hivatalánál a kötelezettségvállalás gyakorlata alapvetően megfelel az előírá-
soknak, valamint a saját szabályzatuknak. A szabályzat aktualizálását az időszerű jogszabály-
oknak megfelelően el kell végezni. Erről az ÁSZ jegyzőkönyv alapján intézkedési terv készült. 
A szabályozásban foglaltakat a bankbizonylatoknál nem minden esetben tartották. Több eset-
ben hiányoznak az aláírások az utalványokról és a számlákról. A kifizetés és utalás addig nem 
történhet meg, amíg az előírásszerű aláírások nem történek meg. A pénzügyi csoportnál lét-
számhiány volt a hiányosság átmenetileg elfogadható volt (érvényesítő). A hiányosságokat pó-
tolni szükséges. 
 
A pénzgazdálkodás gyakorlata 
A belső ellenőrzés során ellenőrzésre került a Cigány és a Szlovák Nemzetiségi önkormányzat-
oknál a pénzgazdálkodás.  
Megállapította az ellenőrzés, hogy pénzkezelési szabályzattal nem rendelkeznek. A pénzgaz-
dálkodás vezetése minden területen szabálytalan. Analitikus nyilvántartást nem vezetnek. A 
pénztárbizonylatokról hiányoznak az aláírások. A pénzkezelés nem folyamatos, évvégén nem 
készül zárlat a beszámolóhoz. 
Súlyos törvénysértést találtam a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál. A Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke közmunkásként foglalkoztatja saját feleségét. A törvénysértésre a jegyző-
könyvben felhívtam az elnök figyelmét, intézkedést kértem. Információim szerint intézkedés ez 
idáig nem született. 
A kisebbségi önkormányzatoknál a gazdálkodás szabályszerűségét biztosítani szükséges. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi belső ellenőrzési 
tevékenységről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  
Felelős: polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

Beszámoló a 2016/2017. nevelési évről, valamint a dolgozói és csoportlétszámok engedé-
lyezése a 2017-2018 nevelési évre 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. augusztus 25.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  A Napközi Otthonos Óvoda minden nevelési év lezárásakor elkészíti beszámolóját, valamint kéri a  Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a dolgozók és csoportok létszámához. A 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai csoportszámokat (4 csoport), valamint a pedagó-gusok (8 óvónő) és a munkájukat segítők létszámát ( 5,5 fő) jóváhagyni szíveskedjen.  

Várható induló létszámok:   2017. október 01.  2018. május 31. 
Nagycsoport     25 fő   25 fő 
Kiscsoport    20 fő   28 fő 
Nagy-középső csoport  26 fő   26 fő 
Kis- középső csoport             26 fő   26 fő  
 
Összesen:    97 fő                       105 fő 
 
Év végére (2018. május 31.-ig) várható becsült létszám: 105 fő  A 97 főből 2 gyermek sajátos nevelési igényű (SNI), a szakvélemények alapján: -1 fő 2 főnek számít -1 fő 3 főnek számít 2017.október 01.- én a a várható létszámunk az SNI-s beszámítás figyelembevételével 100 fő  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
Rétság, 2017. augusztus 10. 
 
 
         Vinczéné Szunyogh Judit 
          óvodavezető 
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2. Jogszabályi háttér az óvodai csoportbeosztás szabályairól 

 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről óvodánkat érintő hatályos jogsza-
bályai:  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról.  

 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1-2) bekezdése és a 49. § és a 
95. § (7) bekezdés.  

 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köz-
nevelési intézmények névhasználatáról 63. fejezet 161§ (1.), (2), (3).  

 
2. sz. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez, jegyzék a nevelési-oktatási intézmények 
kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. 
 
Óvodai csoport az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység, amely 
meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az óvodába felvételt nyert, azo-
nos feladat ellátási helyre járó kisgyermekekből. 
 
Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartó határozza meg 

 
 
 

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
Osztály- és csoportlétszámok 

  A B 
1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 
2   BA minimum BB maximum BC átlag
3 Óvoda 13 25 20 

 
A törvényben előírt maximális létszámhatártól való eltérés lehetősége 
 
Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó en-
gedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok 
számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
[20/2012. EMMI rendelet 25. § (7)] 

 
 3.   Határozati javaslat:   

I. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2017. (VIII. 25.) KT határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 
2016/2017 nevelési év beszámolóját valamint dolgozói és csoport létszámának engedélye-
zését a 2017-2018 nevelési évre. A Képviselő-testület a rétsági Napközi Otthonos Óvoda  
2016/2017 nevelési év beszámolóját elfogadja és óvodai csoportjainak számát a 
2017/2018. nevelési évre 4 csoportban határozza meg. A Képviselő-testület az óvodapeda-
gógusok számát 8 főben (melyből 1 fő vezető és 1 fő vezető helyettes), a pedagógiai asz-
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szisztensi létszámot 1 főben, az óvodatitkári létszámot 0,5 főben, a dajkák számát 4 főben 
határozza meg. Az óvodatitkár alkalmazásának költségét a Képviselő-testület önkormány-
zati forrásból biztosítja. 

 
      A Képviselő-testület 2017. szeptember 1. naptól engedélyezi a maximális 25 fős csoportlét-

szám legfeljebb 20%-kal való túllépését.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

 
 
 

                                                                                                                   
  II. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2017. (VIII.25.) KT határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 
2016/2017 nevelési év beszámolóját valamint a 2017/2018 nevelési évre vonatkozó dolgozói és 
csoportlétszámokról szóló előterjesztést, melyet a Képviselő-testület nem fogadja el.   
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
  

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                                       Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                            jegyző 
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Az alapító okirat szerinti feladatellátás

TEÁOR Szakmai alaptevékenységek

851020 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- óvodás korú gyermekek óvodai nevelése,egyéni fejlesztése a nevelő oktató 
munka lehetőségeinek kihasználásával - halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek integrációs fejlesztő felkészítése.

851012 Szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, a sajátos nevelési
igényű  gyermekek  integrált  nevelése (testi,  érzékszervi,  értelmi,
beszédfogyatékos,  autista,  több  fogyatékosság  előfordulása  esetén
halmozottan  fogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd). Az  egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy  magatartás szabályozás
zavarral) küzdő gyerekek óvodai nevelése integráltan

851011 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez 
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
 Óvodánk  szülői  igények  szerint  fogadja a két és féléves /hároméves gyermekeket egészen a
tankötelezettség kezdetéig. 
Óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül és a 32/2012. (X.8) EMMI 
rendelet- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveinek figyelembevételével a 
nevelőtestület által elfogadott, az intézményvezető által jóváhagyott - helyi óvodai pedagógiai programunk
alapján folyik.

Bevezető helyzetelemzés

A 2016-17-es nevelési évben a jogszabályi előírások és szabályozó dokumentumok figyelembe vételével, 
az előző nevelési időszak észrevételei alapján összeállított éves munkaterv alapján végeztük nevelési 
tevékenységünket. Az évek során kialakított hagyományainkat őrizve és szakmai értékekeink mentén, 
egységes nevelési szellemben végeztük nevelési tevékenységünket. Napi szintű asszertív 
kommunikációval, valamint a feladatok arányos delegálásával törekedtünk a közösen kitűzött célok 
megvalósítására.
Négy gyermekcsoportban látjuk el  nevelési  feladatainkat. Az óvodai csoportok  átlagosan  26  fővel
működnek.  Maximálisan  felvehető gyermekek száma: 120  fő. Óvodai férőhely  kihasználtságunk  a
nevelési  év folyamán változó képet mutat.  Az óvodába járó gyermekek hiányzását jelentős mértékben
betegségek okozzák. Az intézmény kihasználtsága a nevelési év egészét tekintve: 69 %

Óvodánkba átlagos anyagi helyzetben lévő családok gyermekei járnak. A nehezebb anyagi körülmények
között élő családok gyermekeinek mindennapjait fokozottan figyelemmel kísérjük és lehetőségeink szerint
segítünk.  Gyermekvédelmi  kedvezményben13  fő  részesül.  (Hátrányos  helyzetű:  9  fő,  halmozottan
hátrányos  helyzetű:  4  fő.) Legtöbb óvodásunk ingyenesen étkezik.  A jelenleg  óvodánkba  járó  105
gyermek közül 19 gyermek szülei fizetnek az étkezésért.

A családok nevelési szokásaiban  jelentős  változások  figyelhetőek  meg, a klasszikus családi értékek
átalakulás folyamatát mutatatják.
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Az enyhén sérült vagy speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva 
hasonlóan alakult. SNI: 1 fő, BTMN: 3 fő.
Az ő fejlesztésüket szakemberek segítik: a  BTMN  fejlesztést (ők a pszichés zavarral, beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek) a pedagógiai szakszolgálat gyógypedagógusa,
korai fejlesztője és gyógytornásza segíti. Az SNI (sajátos nevelési igényű) gyermeket, intézményünkben
munkaszerződéssel foglalkoztatott óraadó korai fejlesztő,  gyógypedagógus, logopédus fejlesztette heti 2
órában.

A  logopédiai ellátásra szoruló gyermekek számát az országosan bevezetésre kerülő  SZÓL-E mérések
alapján állapítják meg, mely  során valamennyi 5 éves gyermeket egységes  tesztek alapján felmérnek.
Nemcsak a beszédhibákat figyelik és állapítják meg, hanem a diszgráfia és diszkalkulia gyanúját mutató
képességbeli elmaradásokat is kimutatják.

Az egyéni fejlődési ütem, illetve a gyermekek adottságai alapján az iskolakezdés életkorhoz kötődő
időpontja egyénenként változó. Minden gyermekről egyéni, a fejlődésüket nyomon követő napló készül,
mely segíti az iskolaérettség megállapítását is. 

(Az intézményben egységesen alkalmazott kiadvány, a gyermekek fejlődésének nomon követése mellett
kölönös figyelmet  fordít  azokra a szenzitív  szakaszokra is,  amelyekben az egyes pszichikus funkciók
érése a legintenzívebb.)  Ha a szülők és a pedagógusok véleménye, illetve a vizsgálataink (DIFER,
Sindellar-Zsoldos) után  kapott eredmények nem egyértelműen támasztják alá azt a tényt, hogy  a
gyermek megkezdje iskolás éveit, akkor ezekben az esetekben a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatát és
véleményét kérjük.  Ennek alapján döntjük el, hogy a gyermek (a tanköteles korúak számára kötelező
beiratkozás után) megkezdi-e az első osztályt. 
Azoknak az óvodában maradó tanköteles korú gyermekeknek az utógondozása - akik még nem érik el az
iskola megkezdéséhez szükséges  fejlettséget – a többi gyermekkel integráltan, illetve a csoportjukból
kiemelve, a fent felsorolt speciális, az együttnevelést segítő szakemberek bevonásával történik.

Nevelőmunkánk személyi és tárgyi feltételei

2016. október 01.

Engedélyezett Üres
álláshelye
k száma

Közalkalmazotti
jogviszonyban
foglalkoztatott

Megbízási
szerződéssel

foglalkoztatott

A munkaköréhez
előírt

végzettséggel
nem rendelkezik

Pedagógu
s álláshely

Egyéb
álláshely

Pedagógus
Nem

pedagógus Pedagógus
Nem

pedagógus 0
8 5 0 8 5 - -

A nevelő-oktató munkát 8 óvodapedagógus végzi, valamennyien rendelkezünk a törvény által  előírt
végzettséggel. Szakvizsgás képzettséggel  egy fő rendelkezik, nagyon szeretném, ha a kollégák közül a
rövidebb időtartamú képzések mellett a szakvizsga megszerzésére is motiváltá válnának.
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A személyi feltételek alakulása a nevelési év során

Piszár Eszter gyakornok óvodapedagógus  a mentoráltam volt  ebben a nevelési  évben. A gyakornok
kolléganő,  mivel  helyettesítőként  dolgozott  óvodánkban,  május  elejétől  egy váci  óvodában folytatja
munkáját. Az álláshelyet a törvényi szabályozóknak megfelelően a GYED-ről visszatérő kolléganő,
Seres Ágnes töltötte be. 
A nevelő- oktató munkát 3 főállású és 1 helyettesítő dajka, valamint 1 pedagógiai asszisztens és 1 
( napi négy órában foglalkoztatott)  óvodatitkár segíti.
Az intézmény alkalmazotti köre stabil, a munkatársak nagy része évtizedek óta dolgozik az 
óvodánkban,  jól felkészült, tapasztalt szakemberek.

Köszönjük  Bérczi  Róbert  és  Máté  László  munkáját,  hogy  minden  típusú  állagmegóvási,  javítási,
karbantartási tevékenységet maradéktalanul elvégeznek! Valamint szeretném megköszönni a közhasznú
munkások biztosítását az őszi falevelek takarításához, és a fűnyírás utáni udvar rendbetételéhez. Alapos,
lelkiismeretes munkát végeznek.

Nevelőmunkánk szakmaiságának elősegítése

Folyamatosan  figyelemmel kísérem a képzési lehetőségeket, és lehetőség szerint  támogatom, belső
helyettesítéssel  biztosítom a kollégáim bekapcsolódását azokba, hiszen a megszerzett ismeretek
hozzájárulnak ahhoz,  hogy naprakész pedagógiai  ismeretekkel  rendelkezzünk, szakmai  munkánk
megújuljon.

A  választott továbbképzések összhangban állnak pedagógiai programunk  céljaival.  Valamennyien
fontosnak tartjuk a szakmai tudás és új ismeretek folyamatos bővítését a nevelő munka hatékonysága
érdekében. 

A törvényi előírásnak megfelelően, (Nkt. 62.§ (2) bek.) hétévente összesen 120 órás továbbképzésen,
szakmai megújító képzésen kell részt venni a pedagógusoknak.

Óvodánkban két kolléga életkora miatt mentesül a továbbképzési kötelezettség alól.

Törekszem az új információk  időben történő  átadására. Belső tudásátadásra  leginkább a havi
rendszerességgel megtartott nevelőtestületi értekezleteken, hospitálásokon és a szakmai munkaközösség
megbeszélésein nyílik lehetőség. 
Szakmai munkánkat  segíti az intézményen belül működő munkaközösség, a  tehetséggondozási
feladatok megoldására létrehozott szakmai műhely. 

A tárgyi feltételek folyamatos  javítását,  az  esztétikus  környezetet  azért  tartjuk  fontosnak, mert
nagymértékben segíti pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását. Az intézmény helyiségei a dolgozók
munkájának köszönhetően esztétikusak, praktikusak. A nevelési év során sor  került két csoportban a
székek cseréjére. 

Köszönjük a beszerzésekhez biztosított forrásokat Rétság  Város  Önkormányzatnak,  és  Képviselő
Testületének.
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Óvodán belüli feladatmegosztás

A sikeres munkavégzéshez kölcsönös bizalmon alapuló szakmai és emberi kapcsolatokra van szükség.
Minden évben több  eredményes  közös pedagógiai  programot valósít meg munkatársi közösségünk.
Mindenkinek van saját feladatvállalása is, melyet személyes felelősséggel végez.
Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezünk.

Belső szakmai kapcsolatok
Szervezeti kultúránkra jellemző a team munka, a belső tudásátadás. A szakmai fejlődés egyik színtere a
munkaközösségben folyó együtt gondolkodás és aktív együttműködés.  Támogatom  és  ösztönzöm
kollégáim továbbképzését, és nyitott vagyok egyéni elképzeléseikre, hogy lehetőséget kapjanak önmaguk
megvalósítására, képességeik kibontakoztatására.  Ennek a belső kapcsolatrendszernek  az  eredménye,
hogy valamennyi megtervezett óvodai  programunkat színvonalasan tudtuk  megrendezni. A
munkaközösség vezető és a „team” tagok a nevelési év végén írásos formában adtak számot az
elvégzett munkájukról. Törekszem rá, hogy a nevelési év során folyamatosan elismerjem és értékeljem
munkavégzésük eredményeit. 

A nevelési év kiemelt feladatai:

A pedagógiai programunkban  megfogalmazott célok és nevelési elvek megvalósítása  érdekében olyan
feladatokat emeltünk ki az éves munkatervünkben, melyek a nevelési év egészében különös hangsúllyal
jelennek meg. Eredményes megvalósításuk  elősegítette az  értékközpontú nevelést és hatékony  tanulási
környezetet, pozitív ismeretátadási folyamatokat eredményezett.

1. Felkészülés a pedagógiai- szakmai ellenőrzésekre, tanfelügyeleti és minősítési eljárásokra

Az intézményvezetés  felelőssége  a nevelőtestület  felkészítése a tanfelügyeleti  ellenőrzésekre, ennek
érdekében az intézményi önértékelés jogkövető elkészítése alapvető feladat. A pedagógusok felelőssége
abban áll, hogy a nevelési tevékenység és  foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a
dokumentumellenőrzés  során úgy a  belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket,  pedagógiai
kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes
pedagógusok, és a vezetés összteljesítményét mutatja.
Mind a belső, mind, pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik,  milyen módon és
mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:

Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, 

Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.
Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési  eljárás
során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák:
 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 A tanulás támogatása
 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 
tanuló többi gyermekkel, tanulóva együtt történő  sikeres  neveléséhez,  oktatásához  szükséges  
megfelelő  módszertani felkészültség

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység

 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
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A Belső önértékelési csoport vezetője Geletei  Lívia elkészítette a feladattervet a  vezetőre és az
intézményre vonatkozóan,  segítséget nyújt  az  önnértékelések elkészítésében a kollégák  bevonásával,
ennek eredményét az óvodatitkárral feltöltik az informatikai rendszerbe.
A törvényi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően kiemelt figyelmet  fordítottunk a pedagógusok
előmeneteli rendszerére, a leendő minősítési eljárások lefolytatására vonatkozó feladatokra.
A 2018-as évre vonatkozó  minősítésre való jelentkezések  határidőre  feltöltésre  kerültek  az  Emberi
Erőforrások Miniszterének a minősítési keretszámokról kiküldött határozata alapján,  melyből kiderült,
hogy kiknek kell, illetve kiknek lehet bekapcsolódniuk a minősítési eljárásba.

2. Beszédfejlesztés, - “ beszélgess velem”

Az utóbbi  években  jelentősen megváltozott az óvodák  arculata, mi is  egyre több nehezebben és a
korábbiakhoz  képest másképpen kezelhető, vagy éppen nem  beszélő kisgyermekkel találkozunk.
Meghatározó a gyermek fejlődésénél, hogy milyen az  idegrendszeri  alkata; hogyan táplálják; vannak-e
testvérei, hányadik gyermek a családban; milyen nemű; milyen idősek a szülei; milyen a család szocio-
kulturális helyzete, ebből adódóan milyen nevelési elvei és szokásai vannak,- ezek mind a kisgyermekek
közötti  különbözőségekhez vezetnek. A gyermek teljesítményét alapvetően az a szocializációs közeg
határozza meg, ahova születik és ahol nevelkedik.  A tapasztalható nyelvi deficit és az általa
meghatározott gondolkodási  stratégia hatékony óvónői  és  logopédiai beavatkozás nélkül hátránnyá
válhat,  mely az  iskolás években is érezteti hatását. Az otthoni gyermeknevelési szokások a  családokkal
való együttműködésünket alapvetően befolyásolják.
A különbségek áthidalása csak pedagógiai eszközökkel érhető  el. Szülői  értekezleteken, fogadó
órákon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel valamennyi csoportunkban. Minden csoport rendelkezik
egy zárt  facebook oldallal,  melyet  a  napi  közlemények mellett  számtalan segítő cikkel töltünk meg.
Nyitott napunkon, otthon is könnyen megvalósítható gyakorlatokat, és példákat ismerhettek meg a szülők.
A gyerekekkel és a szülőkkel folytatott konzultáció azt mutatja, hogy  otthon  keveset beszélgetnek.
Meggyőződésünk,  hogy a  gyermekkel való beszélgetés nem  pótolható  más  tevékenységekkel.  Egész
további életükre, a  tanulásra, a  kapcsolatok  kialakítására hatással  lesz, ha megtanulják helyesen és
választékosan kifejezni magukat.
Szakmai munkacsoportunk  egyik kiemelt feladata a  megfelelő kommunikáció, a  gyermekkel  töltött
minőségi idő illetve a szabad játék biztosításának segítése. A nevelési év folyamán a szülői értekezletek,
a fejlesztést segítő programok jó lehetőséget biztosítottak a téma több oldalról történő megközelítéséhez,
feldolgozásához.

A nevelési év végén az alábbi tapasztalatok fogalmazódtak meg a nevelőtestületben:
Voltak olyan szülők, akik örömmel fogadták és kiemelt figyelemmel kísérték ezt a kommunikációs 
feladatot. Szívesen meséltek, beszélgettek, mondókáztak. Többségük azonban, csak rövid ideig, vagy 
egyáltalán nem fordított figyelmet a gyakorlásra. Néhány esetben  megfigyelhető volt, hogy a szülők   
túlértékelik   a   saját   nevelésük hatékonyságát, nagyon    kommunikatívnak képzelik gyermeküket, így
erre nem is fordítanak  nagy hangsúlyt.
 Ko  rre  k      c  i      ó  : A szülők figyelmének felhívása az egyre fokozódó  létszámban jelentkező  beszédhibás,
megkésett beszédkészségű  gyermekre.  Annak  tudatosítása,  hogy ezek a problémák az 1-3 éves korig
tartó, gondos és feleklősségteljes  családi neveléssel részben kiküszöbölhetőek. Mivel ebben a nevelési
évben kiscsoportom volt, sajnos  tapasztalataim azt igazolják, hogy vannak olyan családok, akikkel nehéz
elfogadtatni, hogy az óvodás korosztály számára szükségtelen a cumi és a cumisüveg használata! 
Erre a nevelési területre a továbbiakban is fokozottan figyelünk.
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3. A szabad játék lehetőségének biztosítása

Tudatosan figyeltünk arra, hogy a kisgyermekek belemerülhessenek abba az élménybe, amit újra és 
újra oly szívesen átélnek, hiszen a szabad játék biztosítja a gyermekek számára a megfelelő, optimális 
feltételeket a fejlődésükhöz. A  jól fejlődő, és kiegyensúlyozott gyermekek ösztönösen megtalálják és 
kiválasztják a számukra leginkább szükséges, örömteli, önfejlesztő játéktevékenységeket.

Tudatosan törekedtünk minél több időt hagyni az örömteli játékra, az önkiteljesedésre. Figyeltünk a
gyermekekre,  és a nekik tetsző, önmaguk számára lényeges  tevékenységeket tettük lehetővé.
Hagytunk időt arra, hogy a játékukban szabadon élhessék  meg tapasztalataikat, és hagyjuk őket
dönteni abban, hogy mi az, ami számukra fontos.

Azt  tapasztaltuk, hogy a megfelelő környezet kialakítása és a  játékeszközök biztosítása mellett sem
tud  minden gyermek,  irányítás  nélkül  játszani. Továbbra  is  fontos  feladatunk, hogy ezeket a
gyermekeket megtanítsuk jól és elmélyülten játszani! A szabad játékos tevékenységek feltételeinek
tudatos megteremtése további odafigyelést kíván tőlünk.

A nevelési év során megvalósított rendezvények, programok
Ünnepek, rendezvények Időpont
Tanévnyitó értekezlet 2016.09.01.

Munkavédelmi-Tűzvédelmi 
oktatás

2016.09.01.

Évnyitó konzultáció 2016.09.24.

Szakmai konferencia: “Nem 
könnyű pedagógusnak lenni”

2016.09.26.

Szülői értekezletek szeptember

DIFER mérések szeptember

SZMK értekezlet 2016.10.04

Gesztenyézés 2016.10.05

Aradi vértanúk Napja – 
részvétel a városi ünnepségen

2016.10.06.

Városi szüreti felvonulás / 
műsor: nagycsoport

2016.10.08

Őszi kirándulások, betakarítási 
munkák megfigyelése

október

Dajka konferencia 2016.10.15

Idősek napja 2016.10.22

Szakmai nap - óvoda szövetség 2016.11.17

Adventi készülődés December első hetei

Mikulás ünnepség 2016.12.06

Szlovák kissebség 
közmeghallgatás

2016.12.10

Karácsonyi ünnepség 2016.12.14

Összevont szülői értekezlet az 
iskolával

2017.01.10

Nevelőtestületi értekezlet 2017.01.17

Farsang 2017.01.26

Meseszínház 2017.02.17

Szülői értekezlet 2017.02.22
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Kereplős farsang 2017.02.25

Gyermek és családvédelmi 
értekezlet

2017.03.01

Nőnapi köszöntések 2017.03.08

Fogászati szűrés és előadás az 
óvodában

2017.03.08

Szülői értekezlet 2017.03.09

Jóga minden csoportnak 2017.03.09

Magyar forradalom és 
szabadságharc ünnepe

2017.03.14

Védőnők előadása 2017.03.20

Víz világnapja 2017.03.22

Húsvéti hagyományok ápolása 
a csoportokban

2017.03.24-25

Nagycsoport nyílt nap 2017.03.29

Szülői értekezlet 2017.04.05

Iskolai szakvélemények 
elkészítése

2017.04.11

Föld napja 2017.04.21

Komplex fejlesztő foglalkozás: 
bemutató

2017.04.27

Nyílt napok – kölcsönös 
óvoda- és iskolalátogatások 
szülőkkel, tanítókkal.

április-május

Anyák napja 2017.05.02-03-04

DIFER mérések május

SZMK értekezlet 2017.05.09

Kistérségi szakmai nap 2017.05.09

Madarak fák napja 2017.05.10

Nógrádmarcal kirándulás 2017.05.10.

Óvodai Gála 2017.05.12.

Nyugdíjasok Anyáknapi 
ünnepsége

2017.05.13.

Beiratkozás 2017.05.15.-16.-17.

Nevelőtestületi megbeszélés 2017.05.18

Madarak és fák napja 2017.05.21

Királyháza kirándulás 2017.05.24

Nevelőtestületi értekezlet 2017.05.25

„Bizalommal fordulok 
hozzád!” Rendvédelmi nap az 
oviban

2017.05.26

Gyermeknapi meglepetés 
programok

2017.05.26

Városi gyermeknap 2017.05.28

Pedagógusnap 2017.05.28

Évzáró értekezlet 2017.05.30

Kirándulás Pusztaszántó 2017.05.31

8



Nagycsoportosok búcsúztatása 
az óvodától - évzáró

2017.06.02

Királyháza kirándulás 2017.06.06

Szlovák nemzetiségi nap 2017.06.10

Nyitott délelőttök az óvodába 
készülő gyerekeknek és 
szüleiknek

június

Takarítási szünet július 31 – augusztus 18
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Vezetői ellenőrzések

A pedagógiai munka belső ellenőrzése

Az intézményi ellenőrző- értékelő munka három területen folyik:
1) A gyermekek képességeinek, fejlődésének nyomon követése
2) A pedagógiai munka megvalósításának vizsgálata
3) Az intézmény működésének egyéb területei

A munkatársak munkaköri leírásában meghatározott munkavégzésének  és önként, a
közösségért  vállalt feladatainak figyelemmel kísérése, folyamatos visszacsatolás  a
megvalósításról. Nevelési év végén értékelés az eredményességről.
Az egyéni pedagógiai-  és  gyógypedagógiai fejlesztési naplók megnyitása, vezetésének
ellenőrzése. Az elvégzett egyéni fejlesztéseket folyamatosan  figyelemmel kísérem, és
konzultálok az együttnevelést segítő szakemberekkel.
Beszámoltatások, belső tudástartalmak átadásának biztosításakor  is mód nyílik a  szakmai
felkészültség vizsgálatára, és egyben az önreflexió és reflektív értékelések gyakorlására is.
Tudatosan elősegítem és ellenőrzöm a Pedagógiai Programunkban  megfogalmazott
értékrendünk,  a pedagógiai és nevelési elveink beépülését a nevelési-, tanulási-tanítási
folyamatokba. A gyermeki teljesítmény, fejlettségi szint folyamatos és hosszú távú nyomon
követése adja meg az alapját a pedagógiai munkánk  tervezésének,  melyet játékba integrált
spontán és aktív cselekvéses differenciált tanulási helyzetekben segítünk elő.
A nevelőtestülettel közösen átdolgozott csoportnaplókban a nevelés-oktatás tervezését  az
adott gyermekcsoportra  és az egyéni szükségletek figyelembevételével differenciáltan lehet
elkészíteni. A pedagógiai dokumentációt rendszeresen ellenőrzöm a szakmai munkaközösség
vezetővel együtt, az ellenőrzések tapasztalatait rögzítjük a csoportnaplókba.
A csoportokban folyó nevelőmunkát személyesen megfigyelem és értékelem. Így megfelelő
mennyiségű és minőségű információ gyűjtésére van lehetőség, hogy a tényleges állapotot
összehasonlíthassam  a nevelési program cél - feladatrendszerével, ami visszajelzést az
óvodapedagógusoknak a munka színvonaláról.
Részt veszek a csoportok ünnepségein, egyéb rendezvényeiken, szülői értekezleteken. Ezek
az alkalmak betekintést  nyújtanak számomra a csoportok életébe és jelzések is egyben a
pedagógusok és a nevelőmunkát segítők munkájáról.
Ellenőrzés helye, ideje:
Minden csoportban  évente legalább 1 alkalommal hospitálás - a szakmai  munkaközösség
koordinálásával. Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése,  elemzése, a
tényleges állapot összehasonlítása a nevelési program cél - feladatrendszerével, visszajelzés
az óvodapedagógusnak a munka színvonaláról.
Az  ellenőrzés területei és módszerei: dokumentumok vizsgálata,  éves terv, az éves terv heti
lebontása. A nevelési terv, napirend,  heti rend, fejlesztés tartalma, értékelése, a fejlődést
nyomon követő napló és a megfigyelési és fejlesztési napló bejegyzéseinek vizsgálata
Az előforduló hibák javítása, hiányok pótlása, javaslattétel, segítségnyújtás,  feladat
meghatározás. (javaslat önképzésre, továbbképzésre, szakirodalom ajánlás).
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Hallgatók képzése
Szakmailag felkészült,  tapasztalt  óvodapedagógusainknak köszönhetően évek óta főiskolai
hallgatók töltik intézményünkben kötelező gyakorlatukat.
Ebben a nevelési évben 1 főiskolai hallgató tölti szakmai gyakorlatát óvodánkban, pedagógus
kollégáim segítő  irányítása és támogatása mellett. Nagy a felelősségünk ilyenkor, hiszen a
leendő pályájukhoz nyújtunk gyakorlati tapasztalatokat számukra. A főiskolán főleg elméleti
ismeretekkel  gazdagodnak a hallgatók, a mindennapi tevékenységekről, a tényleges óvodai
munkáról itt szerezhetnek tapasztalatokat.

Gyermek- és ifjúságvédelmi munka
A gyermekvédelmi munkánkat az előző évek tapasztalatainak megfelelően a prevenció, és a
feltárás megvalósíthatóságának biztosításával végeztük. Minden, a gyermekek
veszélyeztetését jelző jelről feljegyzést készítettünk és továbbítottuk  a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ebben a nevelési évben is  több  alkalommal  folytattunk
megbeszéléseket Uskert Krisztinával és Geletei Líviával.  Gyermekvédelmi felelősünk részt
vett az esetjelző megbeszéléseken,  tanácskozásokon.  Az ott kapott  információkat
megbeszélte az érintett kolléganőkkel és velem. A gyermekvédelmi tevékenységekről szóló
beszámoló mellékelve.

Kapcsolataink

Család és óvoda

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodának 
kiegészítő, segítő szerepe van. Mindannyian érezzük a családokban végbemenő változásokat,
így feladatunknak  tekintjük a fejlődésben történő lemaradások korrigálását, a családi
nevelésben  felmerülő  hiányosságok pótlását,  a  szülők  támogatásának  elnyerését ebben a
munkában.
Nevelőmunkánk  alapját a személyes kötődésen  nyugvó gyermek-óvónő kapcsolat adja,
kiegészítve a gyermekek egymás  közötti kapcsolatainak erősítésével. Évek óta nagy
hangsúlyt  fektetünk  a közösségi  nevelésre, eleinte csak a saját csoporthoz  való kötődés
kialakításával, később a közös óvodai programokon keresztül a nagyobb közösséghez való
tartozás érzésének  erősítésével. A községi rendezvényeken való megjelenés során egy  még
nagyobb közösségbe való tartozás érzésébe is belekóstolhattak a gyerekek.
Az óvodai mindennapok és a nyitott pedagógiai célú programok a szülők részvételével, 
támogatásával valósultak meg, melyek erősítették a gyermeki nevelés két területének 
összekapcsolódását. Számíthattunk rájuk a gesztenyegyűjtésben, és idén ismét aktívan 
közreműködtek az Óvodai Gála sikeres lebonyolításában is.
A szülői értekezletek vonzóvá tétele lesz a továbbiakban is a cél. A csoportokban már 
tudatosan törekszünk arra kollégáimmal, hogy interaktív módon, közösen beszéljük meg a 
felmerült problémahelyzeteket, további teendőket. Ez vonzóbb a szülők számára, mint a 
pedagógus magyarázata, előadása. Eredményesebb is, mert láthatóan növekedett is a szülői 
értekezletek látogatottsága. Fogadó órákon rendszeresen tájékoztatást kapnak a gyermekeik 
fejlődéséről.
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Az SZMK választmány 3 alkalommal ülésezett, de a zárt online csoportba feltöltött 
dokumentumok, információk segítségével sikerült folyamatosan tartani egymással a 
kapcsolatot. Véleményezhették a dokumentumainkat, tevékenyen részt vettek a Szüreti 
felvonulás és az Ovodai gála szervezésben, és a Gyermeknapi palacsintálkodásban és 
akadályverseny lebonyolításában is. 

Óvoda-Iskola kapcsolat

Ahogyan az elmúlt évek gyakorlata során is, az eredményes beiskolázás lehetőségét biztosítja
az iskolával kialakult együttműködő kapcsolatunk.

A kapcsolattartás formái:

 Az óvodapedagógusok,  az  iskola  vezetése  és  a  tanítók kölcsönös látogatásai,
megbeszélései 

 Szülői értekezlet az iskolaérettségről, az iskola bemutatkozása, tájékoztató  napok 
szervezése a szülőknek

 Óvodások látogatása az iskolában (Hívogat az iskola) majd a szülőkkel együtt 
óralátogatáson, játékos délelőttön is részt vehettek az iskolába készülők.

 Egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel.

Önkormányzat, Képviselő-testület,

Az  Önkormányzat adatszolgáltatásaihoz eljuttatjuk a  szükséges információkat,  mindig
igyekszünk eleget tenni a hivatalos megkereséseknek.  A Képviselő-testületet  rendszeresen
tájékoztattam az óvodával kapcsolatos tudnivalókról, a határozatokhoz szükséges  információkat
átadtam.
Ezúton  is  szeretnénk köszönetet mondani a  fenntartó  Önkormányzatnak, a Képviselő-testület
tagjainak a zökkenőmentes, zavartalan működtetés biztosításáért.

Védőnői szolgálat, Egészségügyi szakemberek,
Rendszeres a  kapcsolatunk a  védőnővel, fogorvosi  asszisztensekkel  az egészségügyben
dolgozókkal. A  gyermekvédelmi  esetek kapcsán  a jelzőrendszer tagjaival  kölcsönösen
segítjük egymás munkáját.

A nevelési év eredményei:

Az óvodában minden a gyermekekért történik! Mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott
óvodások egészséges környezetben, érzelmi biztonságban, változatos tevékenységekben  és
élményekben gazdag óvodai életben részesüljenek,  ami hozzájárul az iskolába lépéshez
szükséges fejlettségi szint eléréséhez, az életre való felkészítés folyamatához.

 Munkatervi feladatainkat eredményesen megvalósítottuk,  új programokkal  is bővült
palettánk. 

 Az integrációból,  esélyegyenlőségből adódó feladatainkat a szakemberekkel
együttműködve elláttuk, évek óta befogadó, nyitott pedagógiai környezetet teremtünk.

 Az iskolába menő 26 nagycsoportos gyermek a Rétsági Általános Iskola tanulója lesz.
 Nyitott, családi programjaink egyre látogatottabbak, gördülékeny  a szervezés és a

megvalósítás, mert partnereink egyre inkább nyitottak  és aktívan részt vesznek  a
lebonyolításban.
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 A szülői értekezletek látogatottsága ebben a nevelési évben javuló tendenciát
mutat.

 Valamennyi leendő  óvodásunkat és  szüleiket szeretettel  fogadtuk  óvodánkban,  az
ismerkedés lehetőségeit örömmel támogatja minden kolléga.

 Partneri kapcsolatot ápolunk a fenntartóval és a társintézményekkel,  művelődési
intézményekkel, civilekkel, pedagógiai szakszolgálattal, és a szülőkkel. 

 A vezetői ellenőrzések és a munkatársak nevelési évet záró értekezletre készített
beszámolói  alapján megállapíthatom, hogy a pedagógusok és a nevelőmunkát
közvetlenül segítő dolgozók szakmai együttműködése, munkateljesítménye hatékony és
megfelelő volt egész évben. 

 Ebben  a  nevelési  évben  is  30  rajzzal  sikeresen  neveztünk  a  Legkreatívabb  óvoda
pályázatra.

 “A Nap  Gyermekei”  pályázaton,  Nagy  Gabriella  pedagógiai  asszisztens  alkotásával
ismét eredményesen vett részt intézményünk.

A nevelési évet záró értekezleten megfogalmaztuk erősségeinket:

 Pedagógiai célú nyitott projektjeink, családokkal közös rendezvényeink 
szervezettsége, évől évre új elemekkel gazdagodik.

 Az ismeretek átadásának témái változatosak, élményszerűek, aktuálisak.
 Jó a kollektíva összefogása, csoportjaink arculata, pedagógusaink felkészültsége, a 

pedagógiai munkát segítők hozzáállása, egymás segítése.
 Nevelési elveink, elvárásaink zömében megegyeznek a szülőkével, azoknak a 

gyermekeknek a nevelése is jó irányba halad, akik otthon esetlegesen nem kapják meg
a megfelelő törődést.

 Kiegyensúlyozott és eredményes az együttműködésünk az együttnevelést segítő külső
szakemberekkel, a jelzőrendszer tagjaival, és társintézményekkel. 

 A tehetséggondozás területeivel napi szinten a saját korcsoportjában is foglalkozik 
minden kolléga.

Köszönöm valamennyi munkatársam kreatív, színvonalas munkáját, a szóban és írásban 
megfogalmazott gondolatait, és a jövőre vonatkozó fejlesztési javaslatait.

Megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Képviselő-testületet, hogy a Rétsági 
Napközi Otthonos Óvoda éves beszámolóját szíveskedjen elfogadni.

Rétság, 2017. 08. 08.

Vinczéné Szunyogh Judit
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A tehetséggondozási program értékelése 2016-17.

Ebben a nevelési évben is folytatta munkáját a tehetséggondozó csoport.  A módszer,  amelyben a
zenei elemek vannak túlsúlyban, fejlesztő és kapcsolatteremtő, az önkifejező eszközök és esztétikai
értékük, azok hatása lényeges szerepet tölt be a gyerekek fejlődésében. A foglalkozások során a zene
eszköz ahhoz, hogy a gyermek felfedezhesse önmaga és a világ kapcsolatát, rejtélyeit és azok szavak
nélküli kifejezését.

A  fő  célunk  az  élmény  átadása,  illetve  a  gyermek önmaga  számára  alakítja  ki  azt  az  utat,  amin
keresztül élményként jutott el hozzá a foglalkozásokon alkalmazott tevékenység.

A mi feladatunk, hogy terelgessük, mederben tartsuk, és a helyes irány kialakulásakor erősítsük az
útkereső  vagy  az  éppen  élmény  útját  járó  gyermeket.  Az  ének  felszabadít,  bátorít,  gátlásokból,
félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki egyensúlyba hoz, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá
tesz figyelemre, fegyelemre szoktat.

Úgy gondolom, helyes úton járunk gyermekeinkkel. A foglalkozásokon aktívak, lelkesek, érdeklődőek.
A zenei készségek, képességek fejlesztése előnyösen hatott személyiségük sokoldalú és harmonikus
fejlődésére.  A sokféle  fejlesztés  felerősítette  egymás hatását.  A  zenei  nevelés  számtalan alkalmat
adott  a  felszabadult,  vidám,  közös  játékra,  éneklésre,  a  zene  megszerettetésére.  Előkészítette  a
gyermekeket a zene befogadására, értésére, élvezésére és gyakorlására.

Gyermekeink fejlesztésébe, oktatásába fektetett idő és energia garantáltan megtérülő befektetés A
gyermekeink jövője rajtunk múlik. 

„ A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondhatatlanul.”

Rétság, 2017. július 19.                        

                                                                                     Vargáné Gyöngyössy Judit

                                                                                         munkaközösség vezető



Tehetséggondozó program tervezet
2017-18.

Időszak Projekt - Tartalom Tevékenységek
Október Egymásra figyelés, egymás megértése,

illemszabályok ismerete, betartása, 
kapcsolatteremtő játékok
Vivaldi: Ősz

Egész csoportot mozgósító játékok:
„Üdvözöllek”, „Tekintet körbeadása”, 
„Társkereső”, „Szemező”, „Autózás”
Tánc, mozgás, ritmikus kézmozdulatok
Újbor ünnepe 

November Prokofjev: Péter és a farkas Az állatok felismerése, megnevezése, 
mozgásuk utánzása

December „Hull a pelyhes…” fantáziafejlesztő 
játék

Mozgásos tevékenységek, improvizáció

Január Vivaldi: Tél Téli jelenségek, örömök megbeszélése:
síelő lesiklása, hógolyózás, 
hóemberépítés, olvadás, hógolyógyúrás,
didergés, felszabadultan futás, séta a 
jégen

Február Saint-Saëns: Az állatok farsangja
A zene hallatára melyik állat jut az 
eszedbe?
Csak a füledre hallgass!
Állatok lerajzolása

Keresd meg az állat képét!
Mozgásos improvizáció
Tételek felismerése
Folyamatos zenehallgatás
„Állatkoncert”

Március Gryllus Vilmos: Madár voltam Átváltozás madarakká, tánc, festés
Április Vivaldi: Tavasz Tavasz ébredése, madárcsicsergés

Növények növekedése, utánzó játékok
Május Vivaldi: Nyár Nyári élmények felidézése, eljátszása

Nyári zivatar, madarak, legyek, dongók 
hangja
A hegedű, nagybőgő játéka
Nyugtalanság, vihar, szél



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Árajánlat elfogadása, Megbízási szerződés jóváhagyása műszaki ellenőri munkákra 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A június havi ülésen feladatul kaptuk, hogy kérjünk árajánlatot és szerződés-tervezetet a 
Pipeline Kft-től a Polgármesteri Hivatalban a fűtéskorszerűsítési munkák műszaki ellenőrzésére. 
 
A vállalkozástól mind az árajánlat, mind a szerződés-tervezet megérkezett, mindkét dokumen-
tumot az előterjesztéshez csatolom. 
 
A szerződés elfogadása esetén a 360.000 Ft + áfa fedezetet szükséges biztosítani a 2017. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

lőzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

2. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
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h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

3. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pipeline Kft. árajánlatáról és 
szerződés-tervezetéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítési munkáinak műszaki ellenőrzé-
sére a 360.000 Ft + áfa összegű árajánlatot elfogadja, a határozat mellékletét képező Megbízá-
si Szerződést jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a  
ú87654szerződés aláírására98654456789iöoüp 
 
 
A műszaki ellenőri munkákra a Képviselő-testület 360.000 Ft +áfa összegben fedezetet biztosít 
a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére. 
 
Határidő: 2017. szeptember 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Hegedűs Ferenc Polgármester Úr részére 
 
Tárgy: Műszaki ellenőri ajánlat  
 

Köszönettel vettük megkeresésüket a Rétság, Rákóczi út 20-22. sz. alatti  épületben lévő  Rétság Városi Önkormányzat                
~ 1050 m2 területének fűtéskorszerűsítés kivitelezés épületgépész műszaki ellenőrzési feladatainak ellátásra, és arra a 
ajánlatunkat az alábbiak szerint teszünk meg: 

 
Ajánlat tartalma : 
 
Építési, építésszerelési, kivitelezési munkákkal kapcsolatos teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzése a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. szerinti rendelet tartalommal. 
 
Megvalósítás folyamán 
• műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása, 
• építési napló ellenőrzése, műszaki ellenőri tevékenység dokumentálása előreláthatólag a kivitelezés 2017.08.01.-i 

megkezdésétől 2017.09.30. műszaki átadás közötti időtartamra, összesen 6 alkalommal 
• az építésszerelés ellenőrzése a tervek, szabványok és műszaki előírások szerint, 
• szerződések teljesítésének elősegítése,  
• szükség szerint közreműködés átadás-átvételi eljárásban  
 
A fentieken túl felmerülő igényeket, vagy a megajánlott szolgáltatások bővülését csak külön megállapodás és külön díjazás 
ellenében vállaljuk. 
 
Műszaki ellenőri díj                                      360.000,- Ft+ÁFA 
Ha projekt átadási határideje a szerződéshez képeset kitolódik, úgy az egyösszegű szerződést is az új határidőkhöz szükséges 
igazítani, vagy a határidőn túli műszaki ellenőri tevékenységre a napidíjas elszámolást (60.000 Ft+ÁFA /alkalom) kell 
alkalmazni. 
 
Fizetési feltételek :  
Átutalással, a műszaki átadást követően 8. napon belül 
  

Megjegyzések:  
� Ajánlatunk Magyar Mérnöki Kamara ajánlott díjszabásának figyelembevételével készült. 
� Ajánlatunk elfogadása önmagában nem minősül szerződésnek, szerződéskötés minden esetben írásban történik. 
� Ajánlatunk 30 napig érvényes. 
� Cégünk jelenleg 50.000.000 Ft keretösszegű tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet a Generali-Providencia 

zRt. 1993 óta vezet káresemény nélkül.  
 
Ajánlatunk elbírálásáról várjuk értesítésüket! 
  

Salgótarján, 2017. július 21. 
 

Tisztelettel: 
                                  Braun Attila 
                                  Ügyvez. ig. 
    
  



 
 
                                                                  H-3100 Salgótarján, Báthory út 4.  Telefon: +36 32 898 086 Tel, Fax:+36 32 512 020 
                                                              

                              OTP Bank: 11741000-20109943  Adószám: 10355978-2-12  Cégjegyzéksz.:12-09-000364/90 
                       alapítva : 1990                                                                         pipeline@pipeline.hu   www.pipeline.hu 

         
 

M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S      1725/2017 
 
 

Rétság Város Önkormányzata.,  mint megbízó,  
Székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20,  
Adószáma: 15735492-2-12         törzskönyvi azonosító szám: 735496 
jegyzék száma  :. 
Bankszámlaszáma: 11741031-15451615 
Képviseli: Hegedűs Ferenc Polgármester 
 
és a PIPELINE Épületgépész Tervező Kft.,  mint megbízott 
Székhelye: Salgótarján, Báthori út 4.  
Adószáma: 10355978-2-12         Cégjegyzék száma  : 12-09-000364 
Bankszámlaszáma: 11741000-20109943 
Képviseli: Braun Attila ügyvezető ig. 
a következőkben részletezett feltételekkel szerződést kötnek az 1. Pontban megjelölt  munka elvégzésére : 
 
1./ A szerződés tárgya: 

2651 Rétság, Rákóczi út 20-22 sz. alatti épületben lévő  Rétság Városi Önkormányzat                 
~ 1050 m2 területének fűtéskorszerűsítés épületgépész műszaki ellenőrzése a 2017. július 21-én kelt ajánlat 
műszaki tartalma szerint. 

 
2./ A megbízott a feladatot a megbízóigényeihez, a vonatkozó szabványokhoz, jogszabályokhoz  igazodva végzi el.   

 
3./ Megbízás időtartama:  2017.08.01.-i  kivitelezés megkezdésétől  2017.09.30.-i műszaki átadásig 
      
4./  Felek 360.000,-Ft + 97.200-Ft ÁFA = 457.200- Ft, azaz Négyszázötvenhétezer kettőszáz forint díjban állapodnak 

meg, mely összeget a megbízó  a műszaki átadást követő 8 napon  belül  a  megbízott OTP Nm-i Igazgatóságánál 
vezetett 11741000-20109943 sz. elszámolási számlájára való átutalással,  egyenlíti ki. 

  
5./ Megbízó kijelenti, hogy a szerződött díj fedezete rendelkezésére áll, az erre vonatkozó adatokat a szerződés aláírásával 

egyidejűleg közli. 
 

6./ Egyéb feltételek: . 
 
7./ E szerződésben nem szabályozott feltételekre nézve a Ptk. A szerzői jogokra vonatkozóan az 1999. évi LXXVI Tv. 

rendelkezései az irányadók. 
 
8./ Ezen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Salgótarján, 2017. július…. 

___________________________________ 
        PIPELINE KFT.   megbízott 
 

Salgótarján, 2017. július…. 
____________________________________ 

                  Megrendelő 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

TOP-1.4.1-16 NG1 kódszámú A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, mun-
kába állást segítő intézmények, közfoglalkoztatások fejlesztésével Bölcsőde kialakítása 

Rétság városában elnevezésű pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Többször jeleztem, hogy előzetes információk alapján a Bölcsőde pályázatunk nem nyert. A 
hivatalos értesítés megérkezett. A hivatalos értesítés előtt volt határidős a legújabb azonos ki-
írású pályázat benyújtása. A beadás reggelén érkezett meg az átdolgozott pályázat. Dönteni 
kellett arról, hogy testületi döntés nélkül kerüljön benyújtásra az anyag, vagy veszítsünk el egy 
lehetőséget. Azt a döntést hoztuk, hogy a pályázatot benyújtjuk. Amennyiben a Képviselő-
testület úgy dönt, hogy nem kíván indulni az újabb pályázaton, a benyújtott pályázatot vissza-
vonjuk. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 



A TOP-1.4.1-16 NG1 kódszámú A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intéz-
mények, közfoglalkoztatások fejlesztésével Bölcsőde kialakítása Rétság városában elnevezésű pályázat benyújtásá-
nak utólagos jóváhagyása                                                                                                           2017. 08.25 -i Kt. ülésre 

2 
 

jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-16 NG1 kódszámú 
A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-
foglalkoztatások fejlesztésével Bölcsőde kialakítása Rétság városában elnevezésű pályázat 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását utólag jóváhagyja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: ----  
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-16 NG1 kódszámú 
A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-
foglalkoztatások fejlesztésével Bölcsőde kialakítása Rétság városában elnevezésű pályázat 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával nem ért egyet, a pályázat visszavonása mellett 
dönt.  
 
Határidő: 2017. szeptember 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Nyilatkozat
TOP-1.4.1-16-NG1

a / az A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez

1. Projekt címe: Bölcsőde kialakítása Rétság városában
 
2. A támogatás igénylő teljes neve: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
3. Adószám: 15735492-2-12
 
4. A támogatást igénylő székhelye:
Ország: Magyarország
Külföldi székhely esetén a teljes cím:
Megye: Nógrád
Település: Rétság
Irányítószám: 2651
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb): Rákóczi út
Házszám: 20.
 
5. A támogatást igénylő postacíme:
Megye: Nógrád
Település: Rétság
Irányítószám: 2651
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb): Rákóczi út
Házszám: 20.
Postafiók:
 
6. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai:
Név: Hegedűs Ferenc
Beosztás: polgármester
Telefon: 0635550100
Telefon (mobil): 06309405074
Fax:
E-mail: epitesugy2@retsag.hu



Alulírott Hegedűs Ferenc, mint a jelen Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szervezet törvényes képviselője
kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt felhívásra a szervezet nevében a Pályázati e-ügyintézés
felületen támogatási kérelmet nyújtok be.

Kijelentem, hogy:

a Pályázati e-ügyintézés felületen benyújtott támogatási kérelmen és mellékleteiben feltüntetett
adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;

a felhívást, a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt
feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre
nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és
kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony
fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen,

a támogatási szerződés/támogatói okirat tervezetet és az általános szerződési feltételeket
megismertem, és vállalom, hogy a támogatás megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel
szerződést kötök a közreműködő szervezettel/irányító hatósággal, illetve kötelezettséget vállalok a
támogatói okiratban/támogatási szerződésben és az általános szerződési feltételekben foglaltak
betartására és a projekt megvalósítására,

a felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, a támogatást igénylők
részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával
megadom,

tudomásom van arról, hogy az általam képviselt szervezettel kapcsolatos, köztartozásra vonatkozó
adatokat az állami adóhatóság a Miniszterelnökség, az irányító hatóság, valamint ezek
képviseletében eljáró szervek megkeresésére átadja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 52. § (7) j) pontja alapján,

hozzájárulok, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben az általam képviselt
szervezet nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. „Uniós
fejlesztések” fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az
európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, támogatói okiratban,
támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek,

a felhívásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés tűrési
és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek,

az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó
jogszabályokban, felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn,

a támogatási kérelemhez mellékelt okiratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és
a támogatást igénylő szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak,

az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a támogatást igénylő szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részéről a
támogatási kérelem benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a támogatási kérelem benyújtását
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általam
képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a projekt megvalósítását,
és a felhívásban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Kelt: Rétság, 2017. július 31.
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TOP-1.4.1-16-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
Bölcsőde kialakítása Rétság városában
Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

Rétság Város Önkormányzata

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15735492-2-12

Statisztikai szám: 15735492841132112

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

735496

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet,
vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

Gazdálkodási formakód:

599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Adószám (8-1-2 karakter): 25540936-1-12

Statisztikai szám: 25540936-7022-572-12

Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek) nr

Egyházfői igazolásszám

Alapítás időpontja: 2016.04.08.
00:00:00

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

70.22 - Üzletviteli,egyéb vezetési tanácsadás

ÁFA levonási jog:

A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATATámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Rétság

Irányítószám

2651

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Nógrád

Kistérség

Rétsági

Járás

Rétsági

Közterület:

Rákóczi út

Házszám: 20.

Helyrajzi szám: nr

Helység

Rétság

Irányítószám

2651

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Nógrád

Kistérség

Rétsági

Járás

Rétsági

Közterület:

Rákóczi út

Házszám: 20.

Helyrajzi szám: nr

Postafiók irányítószám: nr

Postafiók: nr
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságTámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Bercel

Irányítószám

2687

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Nógrád

Kistérség

Balassagyarmati

Járás

Balassagyarmati

Közterület:

Béke út

Házszám: 1.

Helyrajzi szám: nr

Helység

Bercel

Irányítószám

2687

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Nógrád

Kistérség

Balassagyarmati

Járás

Balassagyarmati

Közterület:

Béke út

Házszám: 1.

Helyrajzi szám: nr

Postafiók irányítószám: nr

Postafiók: nr
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Képviselő adatai

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Hegedűs Ferenc

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

0635550100

Telefon (mobil):

06309405074

Fax:

E-mail:

epitesugy2@retsag.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó adatai

Név:

Csillag Orsolya

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

06-70-432-73-35

Fax:

E-mail:

nyugatnograd.16@gmail.com

A projekt címe:

Bölcsőde kialakítása Rétság városában

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2018.01.02.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2019.12.31.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg? Igen
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom

Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Mérföldkő

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

Rétság a Börzsöny és a Cserhát határán fekszik, ez határozza meg a környék adottságait is. Gazdaságföldrajzi helyzete alapján Nógrád megye egyik
legdinamikusabban fejlődő városává válhat.Ahhoz, hogy a város kedvező és népszerű élettérré váljon fejlesztenie szükséges a szolgáltatáskínálatot
és az életminőség javítását szolgáló intézményrendszerét. Lehetővé kell tenni, hogy a szülőket ne akadályozhassa a munkavállalásban, a
betelepülni szándékozó vállalkozásokat pedig a foglalkoztatásban a település jelenleg hiányos szolgáltatási rendszere. Ezek okán döntött a város
képviselőtestülete egy 24 fős bölcsőde kialakításáról. Sajnos a városban nincs olyan üresen álló épület, ami alkalmas lenne 2 csoportos bölcsőde
kialakítására, így új építését tervezik megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzést is terveznek.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél
kódja és megnevezése)

Rétság Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja többek között a közszolgáltatásokhoz való egyenlő
hozzáférés elvét, a valamint a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak
megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Nincs
kiválasztva

Helység

Rétság

Irányítószám

2651

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Nógrád

Kistérség

Rétsági

Járás

Rétsági

Közterület:

Mikszáth Kálmán utca

Házszám: 21/a

Helyrajzi szám: 71/2, 148/24

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen
környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt
csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem

Mérföldkő megnevezése:

Projektelőkészítési dokumentáció teljes körű elkészítése, kiviteli tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Projektelőkészítési dokumentáció teljes körű elkészítése, kiviteli tervek elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 12252960
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Mérföldkő

Mérföldkő

Mérföldkő

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Közbeszerzés

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.09.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Közbeszerzés lebonyolítása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 2413000

Mérföldkő megnevezése:

50%- os teljesítés

Mérföldkő sorszáma: 3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.03.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Kivitelezés 50%- os teljesítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 117475000

Mérföldkő megnevezése:

75%- os teljesítés

Mérföldkő sorszáma: 4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.07.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A kivitelezés 75%- os teljesítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 58737500

Mérföldkő megnevezése:

100%- os teljesítés

Mérföldkő sorszáma: 5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A kivitelezés 100% os teljesítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 58737500
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Mérföldkő

Műszaki-szakmai eredmény

Műszaki-szakmai eredmény

Mérföldkő megnevezése:

A projekt fizikai befejezée

Mérföldkő sorszáma: 6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Eredményességmérési keretindikátor teljesítése, a projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 11066850

Eredmény megnevezése:

Betervezett eszközlista szerinti berendezések, tárgyi eszközök beszerzése

Mérföldkő sorszáma: 5

Eredmény leírása:

A projekt megvalósításához, valamint a szolgáltatás korszerű fejlesztéséhez elengedhetetlen eszközbeszerzés a csatolt lista szerint.

Eredmény számszerűsíthető célértéke 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A projekt keretében megvalósuló szolgáltatás gazdaságilag hatékonyabbá tétele a beszerzések révén.

Eredmény megnevezése:

24 fős bölcsőde építése

Mérföldkő sorszáma: 5

Eredmény leírása:

Új 24 fős bölcsőde megépítése

Eredmény számszerűsíthető célértéke 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Bölcsődés korú gyermekek számára a korszerű szolgáltatáshoz való hozzájutás.
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Bankszámlaszám - egységes

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11741017-21119615-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11741031-15451615-05120000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes

Bankszámlaszám - egységes

Előleg

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. saját forrás 0 0,000000%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,000000%
 I/3. bankhitel 0 0,000000%
II. egyéb támogatás 0 0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 260 682 810 100,000000%
Projekt elszámolható költsége 260 682 810 100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0 -
Projekt teljes költsége 260 682 810 -

Költségek listája

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11741031-15451615-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11741031-15451615-10020009

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti
támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen
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Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 37 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 9 990 000

Brutto egységár [Ft] 46 990 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 46 990 000
Elszámolható költség [Ft] 46 990 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 46 990 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés
A gyermekellátási szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök költsége. A szolgáltatások szakmai programjával összhangban, a célcsoportok
szükségleteinek figyelembevételével, kerültek meghatározásra. A beszerzendő eszközöket az eszközlista tartalmazza, amely a megalapozó dokumentum
kötelező melléklete.

Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 048 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 552 960

Brutto egységár [Ft] 2 600 960
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 600 960
Elszámolható költség [Ft] 2 600 960
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 600 960
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A megalapozó dokumentum elkészítésének költsége. A dokumentum releváns információt nyújt az elvégzett elemzések alapján a projektötlet
megalapozottságáról, a projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokról.

Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költségelem Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 600 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 1 600 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 600 000
Elszámolható költség [Ft] 1 600 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 600 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő hatósági, igazgatási, szolgáltatási díja, illetékek költsége 100.000 Ft. Kisgyermekellátás területén jártas
szakember díja: 1.500.000 Ft.

Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 900 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 513 000

Brutto egységár [Ft] 2 413 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 413 000
Elszámolható költség [Ft] 2 413 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 413 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége.
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Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 299 213
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 80 787

Brutto egységár [Ft] 380 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 380 000
Elszámolható költség [Ft] 380 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 380 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Kötelező nyilvánosság költsége

Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 7 600 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 2 052 000

Brutto egységár [Ft] 9 652 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 9 652 000
Elszámolható költség [Ft] 9 652 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 9 652 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Műszaki tervek, engedélyezési tervek, kiviteli tervek elkészítésének költsége.

Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Új építés
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 148 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 39 960 000

Brutto egységár [Ft] 187 960 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 187 960 000
Elszámolható költség [Ft] 187 960 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 187 960 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Új 24 férőhelyes bölcsőde építésének költsége.

Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költségelem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 055 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 554 850

Brutto egységár [Ft] 2 609 850
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 609 850
Elszámolható költség [Ft] 2 609 850
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 609 850
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A műszaki ellenőri szolgáltatás költsége. Legfontosabb feladata az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a
vonatkozó szabályok, hatósági előírások és a kivitelezési dokumentáció betartását.
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Támogatást igénylő Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 5 100 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 5 100 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 5 100 000
Elszámolható költség [Ft] 5 100 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 5 100 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés
Rétság Város Önkormányzata a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására
(projektmenedzsment) a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.-t kívánja megbízni. A felhívásnak megfelelően a támogatási kérelem benyújtása
konzorciumi formában történik.

Támogatást igénylő Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 377 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 1 377 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 377 000
Elszámolható költség [Ft] 1 377 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 377 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés
Rétság Város Önkormányzata a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására
(projektmenedzsment) a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.-t kívánja megbízni. A felhívásnak megfelelően a támogatási kérelem benyújtása
konzorciumi formában történik.

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3
éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma

2019.12.31. 24 24 24
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 4 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Szerződés módosítása (Quartisse Tervező Bt.) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Quartisse Bt-vel szerződést kötöttünk a tervezett bölcsőde építés konyhatechnológiai tervei-
nek elkészítésére. A pályázat és a tervek átdolgozása miatt a szerződés teljesítése elhúzódott. 
A  tervek február hónapban átadásra kerültek a koordináló tervezőnek, de a szerződés módosí-
tása elmaradt.  
 
A vállalkozás kéri, hogy a szerződést módosítsuk úgy, hogy a teljesítési határidő augusztus 31-
re változzon. A terveket korábban közvetlenül a tervező kapta meg, most kaptunk belőle elekt-
ronikus példányt, így a teljesítésigazolás is aláírhatóvá vált. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

228/2016. (X.28.) számú határozata 
 
 

Tárgya: Bölcsődével kapcsolatos szerződések jóváhagyása (II.) 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődével kapcsolatos szer-
ződések jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Quartisse Tervezői Bt. vállalkozási szerző-
dését jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  A 
konyhatechnológiai munkák tervezési munkáira (engedélyezési terv és kiviteli terv) 320.000 Ft 
+áfa pótelőirányzatot biztosít a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére. 
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező ALAP-GEO Kft. (Szántó Roland) Egyszerű-
sített vállalkozási szerződését jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására. A talajvizsgálati jelentés elkészítésére 130.000 Ft + áfa pótelőirányzatot 
biztosít a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére. 
 
A többlet előirányzatok átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni.  
 
  
Határidő: szerződések aláírására 2016. november 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Quartisse Bt-vel megkötött 
szerződés módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a tervezett bölcsőde építés konyhatechnológiai terveinek elkészítésére 
2016. októberében megkötött szerződés engedélyezési terv elkészültének határidejének módo-
sítását 2017. augusztus 31-re elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés-módosítást jóváhagyja. Felha-
talmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.  
 
Az engedélyezési tervek 170.000 Ft + áfa összegben a 2017. évi költségvetésben biztosítja.  
 
Határidő: 2017. szeptember 11. 
Felelős: polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Eredeti szerződés 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről az   
 

Rétság Város Önkormányzata 
székhely:    2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
adószám:   
bankszámlaszám:  
mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő, 
 
másrészről  
név:   Quartisse Tervező Bt. 
székhely:  1223 Budapest, Babarózsa köz 6/A. 
adószám:  24471532-3-43 
cégjegyzékszám:  01-06-513135 
bankszámlaszáma: 11722003-20120492 
mint vállalkozó (tervező) – a továbbiakban Vállalkozó –  
 
között a mai napon, az alábbi feltételekkel, az 1.) pontban körülírt tervdokumentáció készítésére 
és műszaki ellenőrzésre: 
 
 
1.) A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó (tervező) elvállalja a Rétság - 
Bölcsőde – 60 adagos főzőkonyha - konyhatechnológiai engedélyezési és kiviteli tervének (a 
továbbiakban tervek) elkészítését. 
 
2.) Vállalkozó a terveket a szerződéskötés időpontjában érvényes és hatályos jogszabályok-
nak, előírásoknak, szabványoknak, és Megrendelői - illetve esetleges Beruházói – egyezteté-
seknek, utasításoknak megfelelő műszaki tartalommal, és Megrendelő dokumentálási rendjé-
nek megfelelő formában köteles elkészíteni, és átadni a Megrendelőnek. 
Vállalkozó köteles a terveket olyan módon elkészíteni, hogy az a lehető leggazdaságosabb 
megvalósítást, kivitelezést biztosítsa. 
  
A vállalkozói díj tartalmazza a következőket: 
 
Engedélyezési terv: 
        -     egyeztetés a megrendelő képviselőjével  
        -     egyeztetés az Állategészségügy képviselőjével 
        -     technológiai engedélyezési terv 

- technológiai berendezéslista teljesítményadatokkal 
- technológiai leírást 
- műszaki adatszolgáltatás a szakági tervezőknek 
- árazott költségvetés kiírást. 

 
Kiviteli terv 
        - konzultáció a megrendelő képviselőjével 

      - konzultáció a szakági tervezőkkel – építész, gépész, elektromos 
      - műszaki adatszolgáltatás a szakági tervezőknek 
      - technológiai kiviteli terv a csatlakozási pontok pontos helyével 
      - technológiai berendezéslista teljesítmény és csatlakozási adatokkal. 

 
 
3.) A teljesítés helye – amennyiben a Szerződő Felek másban nem állapodnak meg - a Meg-
rendelő székhelye. Teljesítésnek az minősül, amennyiben Vállalkozó a terv a jelen szerződés-
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ben meghatározott tartalommal, határidőre és példányszámban a Megrendelőnek átadja, a 
Megrendelő pedig a terveket átveszi, és a Vállalkozó teljesítését igazolja.  
 
4.) Vállalkozói díj összege a Szerződő Felek megállapodása alapján:  
 
Engedélyezési terv:    170.000.- Ft + ÁFA 
Kiviteli terv:  150.000.- Ft + ÁFA 
  
5.) A szerződés teljesítési határideje:  
 
Engedélyezési terv: 
 20
16. december 10. 
Kiviteli terv: 
 20
17. március 31. 
 
A kiviteli terv megrendelésére a pályázat megnyerését követően kerülhet sor.  
  
6.) Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetén a vállalkozói díj összegére vetített 
napi 0,5 % késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Megrendelőnek. 
 
 
7.) Vállalkozó a szerződés teljesítése után jogosult benyújtani számláját a Megrendelőnek. A 
számla benyújtásának jogalapja a szerződés teljesítését igazoló jegyzőkönyv.  
Megrendelő az elfogadott számlaösszeget Vállalkozó bankszámlájára köteles átutalni 30 napon 
belül. 
 
8.) Megrendelő a tervezés kiindulási alapjául szolgáló alapadatokat jelen szerződés aláírásával 
egy időben átadja Vállalkozónak. Vállalkozó köteles a tervezési részleteket a társtervezőkkel, a 
szakhatóságokkal a szükséges mértékig dokumentáltan egyeztetni.  
Vállalkozó a tervek lényeges elemeit (úgymint költség, határidő, műszaki alapadattól való elté-
rés) érintő módosításokat köteles Megrendelő felé haladéktalanul jelezni, és vele egyeztetni. 
 
9.) Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, egyeztetést, munkaközi tervis-
mertetést kérni, a Vállalkozó pedig köteles ezen igényeket teljes körűen teljesíteni, az egyezte-
tett időpontban és helyen. 

 
10.) A tervezési szerződés pénzügyi-műszaki tartalmát módosító, vagy a tervek alapadat szol-
gáltatástól eltérő tartalmú elkészítésére vonatkozó felhatalmazást csak jelen szerződés aláírói 
adhatnak. 

 
11.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jog-
szabályok – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. tv. - 
rendelkezései az irányadók. 
 
A jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 
 
Budapest, 2016. október 10. 
 
 
 
 
….……………........................................……  ………………………………………………. 
 Rétság Város Önkormányzata   Quartisse Tervező Bt.  
  megrendelő      vállalkozó       



 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 
 

 
Szerződő Felek 2016.október 10-én kötött Vállalkozási Szerződésüket, amely létrejött 
egyrészről  
 

Rétság Város Önkormányzata 
székhely:    2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
adószám:   
bankszámlaszám:  
mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő, 
 
másrészről  
név:   Quartisse Tervező Bt. 
székhely:  1223 Budapest, Babarózsa köz 6/A. 
adószám:  24471532-3-43 
cégjegyzékszám:  01-06-513135 
bankszámlaszáma: 11722003-20120492 
mint vállalkozó (tervező) – a továbbiakban Vállalkozó –  
 
között, Rétság - Bölcsőde – 60 adagos főzőkonyha - konyhatechnológiai engedélyezési és 
kiviteli tervének elkészítéséről, az alábbiak szerint módosítják: 
 
5.) A szerződés teljesítési határideje:  
 
Engedélyezési terv:  2017. augusztus 31. 
Kiviteli terv:  2017. november 30. 
 
A kiviteli terv megrendelésére a pályázat megnyerését követően kerülhet sor. 
 
A szerződés többi pontja nem módosul. 

 
A jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Budapest, 2016.december 10. 
 
 
 
 
 
….……………........................................……  ………………………………………………. 
 Rétság Város Önkormányzata   Quartisse Tervező Bt.  
  megrendelő      vállalkozó       













RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Bölcsődével kapcsolatos szerződések módosítása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. évben több szerződést kötöttünk a leendő bölcsőde tervezésére. Kovács Gábor tervező a 
mai napon – a pályázati döntés, illetve az ismételt beadás miatt – a következő szerződés-
tervezeteket küldte meg: 
 
 

- Borea-67 Építész Bt. teljesítési határidő 2017. szeptember 01. 
- Valent József épületgépész tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., vállalási 

ár 80 eFt+áfa 
- Kobzos Mérnöki iroda statikai tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., válla-

lási ár 65 eFt, 
- Balla Szilárd tűzvédelmi szakértő, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., vállalási ár 

50 eFt. 
 
A tervezési díjak 2016. évben pótelőirányzatként biztosításra kerültek, de átutalásukra nem ke-
rült sor.  A teljesítés elhúzódása miatt a díjakat a 2017. évi költségvetésben is biztosítani szük-
séges.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 17. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

Több körben tárgyalt szerződések. 
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3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődével kapcsolatos, 
2016. évben megkötött szerződések módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés-módosításokat az alábbiak sze-
rint elfogadja: 

- Borea-67 Építész Bt. teljesítési határidő 2017. szeptember 01. 
- Valent József épületgépész tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01.,  
- Kobzos Mérnöki iroda statikai tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01.,  
- Balla Szilárd tűzvédelmi szakértő, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01. 
 

A képviselő-testület a tervek díjaira a 2017. évi költségvetésben, az önkormányzati vagyongaz-
dálkodás tervezett 50.000.000 Ft-s fejlesztési forrás terhére biztosítja.  
 
 
Határidő: 2017. szeptember 11. 
Felelős: polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
 

2660  Balassagyarmat  Határőr utca 11. 
telefon és fax: (35) 311 996    e-mail: borea@nograd.net 

 
 
 
 
 
 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint megrendelő (a 
továbbiakban: megrendelő), másrészről a Borea-67 Építész Bt. (2660 Balassagyarmat, Határőr u. 11.) mint 
tervező (továbbiakban: tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett: 
 
1./ A megrendelő és tervező között fennálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 építészeti 

terveinek (vázlatterv és építési engedélyezési terv) elkészítésére vonatkozó Tervezési Szerződés 
építési engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, mivel időközben 
kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a szerződő felek a szerződést közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 
2./ Az építési engedélyezési terv építészeti munkarészének szállítási határideje 2017. szeptember 1.-re 

módosul. Egyebekben az eredeti szerződésban foglaltak változatlanul érvényesek. 
  

 
 
Balassagyarmat,  2017. augusztus 21. napján  
 
 
                             Kovács Gábor   
           tervező 
             a bt. ügyvezetője 
 
 
 
 
 
                                                  hó         napján 
                  megrendelő 
                  megrendelő 



 
 
 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint Megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő), másrészről Valent József (2659-Érsekvedkert, Gépállomás u. 26.) mint Tervező 
(továbbiakban: Tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett: 
 
1./ A Megbízó és Tervező között fennálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 építészeti terveihez (vázlatterv 

és építési engedélyezési terv) szükséges épületgépész tervfejezetének elkészítésére vonatkozó Tervezési 
Szerződés építési engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, mivel időközben 
kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel 
az alábbiak szerint módosítják: 

 
2./ Az építési engedélyezési terv épületgépész munkarészének szállítási határideje 2017. szeptember 1.-re módosul. 

Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul érvényesek. 
  

 
 
Érsekvadkert, 2017. augusztus 21. napján  
 
 
                            Valent József   
               Ép. gépész tervezőmérnök 
 
 
 
 
 
                                                  hó         napján 
                  Megrendelő



 
cím: 1131 Bp., Béke u. 116/B. 
tel./fax: +36-1-329-9608 
mobil: +36-20-555-6277 
email: kobzos@kobzoskft.hu  

 

 
 

©Kobzos Mérnöki Iroda         Tsz.: 1701  

 

Budapest, 2017. augusztus 21.  Tervszám: 1701 
 Ikt. szám: 1701/01
 Lapok száma: 1 
 
 
 

T E R V E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  M Ó D O S Í T Á S  
 
 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint 

megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Kobzos Mérnöki Iroda Kft. (1131 
Budapest, Béke u. 116/B) mint tervező (továbbiakban: tervező) között a mai napon és 
helyen a következő feltételek mellett: 

 
1./ A megrendelő és tervező között fennálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 statikus 

terveinek (vázlatterv és építési engedélyezési terv) elkészítésére vonatkozó Tervezési 
Szerződés építési engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett 
betartani, mivel időközben kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. 
Emiatt a szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 
2./ Az építési engedélyezési terv építészeti munkarészének szállítási határideje 2017. 

szeptember 1.-re módosul. Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul 
érvényesek. 

 
 
 
 
 
 

                            Demeter László   
           tervező 
             a kft. ügyvezetője 
 
 
 
 
 
 
                                                  hó         napján 
                  megrendelő 
                  megrendelő 

 



 
 
 
 
 

TŰZVÉDELMI TERVEZŐI  
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
 
 

 
 
mely létrejött a mai napon, egyrészről Rétság Város Önkormányzata (cím: 2651. Rétság, 
Rákóczi út 20.) - a továbbiakban Megrendelő -, 
 
másrészről Balla Szilárd (2660. Balassagyarmat, Bíró János utca 60.) építész tűzvédelmi 
szakértő (szakértői nyilvántartás: I-182/2013) - a továbbiakban Vállalkozó – közt az alábbi 
feltételekkel:  
 
 

1. A Megrendelő és a Vállalkozó között fenálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth Kálmán 
utca, hrsz.: 171/2.) épület vázlat tervéhez és építési engedélyezési tervéhez 
Tűzvédelmi Tervfejezet elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, 
mivel időközben kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a 
szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 
2. Az építési engedélyezési terv tűzvédelmi munkarészének szállítási határideje: 

2017.09.01.-re módosul. Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul 
érvényesek. 

 
 
 

                                                                                                  
Balassagyarmat, 2017. augusztus 21. napján                        ------------------------------------ 
                                                                                                             Balla Szilárd 
                                                                                                 Építész tűzvédelmi szakértő 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------  napján                         ------------------------------------ 
                                                                                                            Megrendelő 
 
 
 
 
 
                                                           



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Környezetvédelmi program elkészítésére szerződés-tervezet jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Rétság Város Környezetvédelmi programjának elkészítésére három árajánlatot kértünk. A testü-
leti határozat alapján szerződés-tervezeteket kellett bekérni a döntés meghozatalához. A meg-
keresésünkre a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-től érkezett szerződés-tervezet. 
Jóváhagyásra csak ezt az egy dokumentumot tudom előkészíteni. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. augusztus 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  

 
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   
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4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (VIII.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a környezetvédelmi program 
elkészítésére szerződés-tervezet jóváhagyásáról készített előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. 1.200.000 Ft + áfa összegű 
árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármester a szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület a dokumentáció elkészítésének fedezetét 2017. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetése a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
 
Határidő: értesítésre 2017. szeptember 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 











1 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
 

 
amely létrejött egyrészről a 
 
Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
törzsszáma: 735496 
adóigazgatási azonosító száma: 15735492-2-12 
bankszámlaszáma: 11741031-1541615-00000000 
KSH statisztikai számjele: 15735296-8411-321-12 
mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Balassagyarmati Tankerületi Központ     
székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. 
képviseli: Nagyné Barna Orsolya tankerületi központ igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15834986-2-12 
bankszámlaszáma: 10037005-00336585-00000000 
ÁHT azonosítója: 361573 
KSH statisztikai számjele: 15834986-8412-312-12 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 
„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 
c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, 
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és 
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. 
január 1-jén hatályát veszti.  
 
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-
ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 
tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg 
Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK 
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ. 
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Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot 
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi 
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  
 
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott 
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi 
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik. 
 
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni 
kell. 
 
A KLIK és Rétság Város Önkormányzata 2012. december 12-én átadás-átvételi 
megállapodást kötöttek, melyben meghatározták az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe 
kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. Az átadás-átvételi megállapodásban foglaltak 
teljesedésbe mentek, jelen vagyonkezelési szerződés azokat nem érinti. 
 
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a 
Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe 
veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat: 

 

Sorszám Intézmény neve, Ingatlan címe 
(irányítószám település, cím) 

Helyrajzi szám Eszmei 
hányad 

1. 

 
 

Rétsági Általános Iskola 
2651 Rétság, Iskola tér 1. 

 
 
 

134/36 
 

 
földterület 
8081/11681 

69% 
 

ebből az 
épület 

2122/2122 
100% 

 
A 2651 Rétság, Iskola tér 1. 134/36 Hrsz-on 11681 négyzetméter földterületből 8081 
négyzetméter kerül Átvevő vagyonkezelésébe, a 2122 négyzetméter alapterületű épületből 
pedig 2122 négyzetméter. A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki 2651 
Rétság, Iskola tér 1. 134/36 Hrsz-on található 3600 négyzetméter alapterületű 
közterületre, parkra és parkolóra. 
 
Az 1. számú melléklet tartalmazza a Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő, a 
feladat ellátását szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. A 8. sz. melléklet tartalmazza 
a Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását szolgáló ingatlanok 
tekintetében az Önkormányzat és az Átvevő között a működtetési költségmegosztást. 
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Az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő ingóságok pontos meghatározását a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő, a 
feladat ellátását szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. A 8. sz. melléklet tartalmazza 
a Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását szolgáló ingatlanok 
tekintetében az Önkormányzat és az Átvevő között a működtetési költségmegosztást. 
 

2. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó 
vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az 
Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felek 
megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyezéséről, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles 
gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles 
viselni.  

 
III. Felek jogai és kötelezettségei 

 
3. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.  

4. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát 
tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési 
intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban, 
házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, 
valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő 
külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A 
működési költség (önköltség) megtérítésén kívül Átvevő az ingatlan használatáért díjat 
nem kérhet az Önkormányzattól. A megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett 
köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes 
ingatlan használatra jogosult különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt 
alternatív napközbeni ellátás keretében megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező 
feladat ellátása érdekében.  

5. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei 
gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem került 
átadásra, azokat az Önkormányzat – a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt kötelező 
feladatellátásának biztosítása céljából – önállóan hasznosítja. A  telephelyen működő 
konyhát továbbra is az Önkormányzat üzemelteti. Az Átvevő ingyenesen biztosítja azon 
helyiségek elérhetőségét, ahol az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. §-ában meghatározott 
szünidei gyermekétkeztetést megszervezi, ideértve az étkezési térítési díjak beszedésének 
biztosítását. 

6. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon, 
az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti. 

7. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 
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a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 

meg, valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, 
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást. 

8. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és 
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a 
meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől 
elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult 
birtokolni, használni, szedni hasznait. 

9. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak átengedi, a 
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

10. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.  

11. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

12. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

13. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, 
elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és 
analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában 
rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni. 
Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. 
napjáig – a negyedik negyedévet követően január 31-ig – írásban adatot szolgáltatni az 
eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt 
értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő állomány 
bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről. 
A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi. 

14. A selejtezést 500.000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetén az Átvevő saját hatáskörben 
elvégezheti, mely megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az Önkormányzat részére. 
Az 500.000 Ft egyedi érték feletti eszközök esetén a selejtezést – az Átvevő javaslata 
alapján – az Önkormányzat végzi. Az Átvevő gondoskodik a selejtezésre javasolt 
vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről. 

15. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. Az 
érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, 
jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon 
elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a 
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minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti minősített adat kivételével – 
nyilvánosak. 

16. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

17. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 

18. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon 
romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak 
terheit. 

19. A 18. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy 
késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni. 

20. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 
kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az Átvevő intézményeiben tanulók 
vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a 
kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást 
tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt. 

21. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve 
szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az 
Önkormányzat kártérítést követelhet. 

22. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

23. Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több mint 
fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel megállapodnak 
abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt 
értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi az Átadónak az Önkormányzattal 
szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Az 
Átvevő az értékcsökkenés elszámolását követően legkésőbb minden év január 31. napjáig 
adatot szolgáltat az Önkormányzat részére a bevételekben meg nem térülő általa elszámolt 
értékcsökkenés összegéről. 

24. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult 
a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 

a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, 
b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 

felújítást elvégezni. 
25. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról a 16. 

pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 31. napjáig írásban be kell 
számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás, átalakítás, beruházás 
költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését 
követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat. 
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26. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek finanszírozására a 
felek megállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlan felújítására, fejlesztésére saját 
vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes értesítése mellett. 

27. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 
tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek megtérítésére sem a szerződés 
hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt 
nem támaszthat. 

28. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 
költségén helyreállítani. 

29. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal. 

30. Az Önkormányzat tulajdonában maradó, az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési 
feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 30 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Átvevő a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a 
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 

31. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján 
ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerű használatát. 

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 
a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által 
használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő 
képviselőjének jelenlétében, 
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 
információt kérni, 
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 
 

 
IV. A szerződés megszűnése 

 
32. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. …….-jétől határozatlan időtartamra kötik.  

A szerződés megszűnik, ha: 
a) az Átvevő megszűnik, 
b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik, 
c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott 

ingatlanban megszűnik, 
d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik. 

33. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 30 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe adott, a 



7 

vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 

34. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 
jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben található 
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon 
belüli elszállítására írásban felszólítani. 

35. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait 
az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő 
költségén gondoskodni. 

36. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem 
tarthat. 

37. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-
nyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni. 

 
 

V. Egyéb rendelkezések 
 

38. Jelen vagyonkezelési szerződés 2017. ……….. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 
KLIK és Rétság Város Önkormányzata között létrejött vagyonkezelési szerződés – 
annak melléklete az ingó leltár kivételével hatályát veszti. A KLIK és Rétság Város 
Önkormányzata között 2012. december 12-én létrejött átadás-átvételi megállapodás 
továbbra is változatlanul hatályában fennmarad. 

39. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
 
40. Kapcsolattartók kijelölése:  

Rétság Város Önkormányzata kapcsolattartója: 
Hegedűs Ferenc polgármester (név, beosztás) 
Tel.: +36(30)321-1917 
E-mail: polgarmester@retsag.hu   

 
Balassagyarmati Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

Nagyné Barna Orsolya tankerületi központ igazgató (név, beosztás) 
Tel.: +36(35)795-210 
E-mail: orsolya.barna@kk.gov.hu  

41. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező balassagyarmati székhelyű bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

42. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
előírásai az irányadók. 

43. Jelen szerződés 8 számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, amelyből 2 
példány az Önkormányzatot, 6 példány az Átvevőt illeti meg. 

44.  Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

45. Jelen vagyonkezelési szerződést ………. ……… Közgyűlése ……/2017. (XII……..) sz. 
határozatával elfogadta. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: ingatlanok adatai 
2. számú melléklet: ingóságok adatai (a KLIK és Rétság Város Önkormányzata között 

létrejött vagyonkezelési szerződés melléklete, az ingó leltár szerint) 
3. számú melléklet: alaprajz 
4. számú melléklet: tulajdoni lap másolat  
5. számú melléklet: térkép másolat  
6. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap 
7. számú melléklet: Ingatlanhoz kapcsolódó műszaki dokumentációk  
8. számú melléklet: működtetési költségmegosztás (nem releváns)  

 
 
 
 
Kelt: Balassagyarmat, 2017. …..….. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Önkormányzat 

képviseli 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 

……………………………………….. 
Balassagyarmati Tankerületi Központ 

képviseli 
Nagyné Barna Orsolya 

tankerületi központ igazgató 
 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
Kelt: Rétság, 2017. ….. 
 

…………………………………………… 
Önkormányzat 

Fodor Rita 
gazdasági vezető 

 
 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: Balassagyarmat, 2017. ….. 
 
…………………………………………… 
Balassagyarmati Tankerületi Központ 

Tóth Melinda 
gazdasági vezető 

 
 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: Rétság, 2017. …… 

 
………………………………………. 

jegyző 

 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: ………………….., 2017. ….. 
 

……………………………………….. 
ügyvéd 
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Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szent István napi rendezvény 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár összeállította a 2017. augusztus 20-i 
programtervezetet. A tervezetet a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport és a Vis Major Mun-
kacsoport áttekintette, azzal egyetértett. 
 
Program: (Szerződések csatolva) 
17.00 60’ Rimóci Rezesbanda („Közönséginvitáló” zenés felvonulás a városban, 
  majd térzene a színpadon (indulók, csárdások, nóták, keringő, foxtrott) 114.300 
18.00 5’ Polgármester köszöntője 
18.05 5’ Őszirózsa tánccsoport (Kalocsai) 
18.10 5’ Citera muzsika (Ságiné Marika) 
18.15 35-40’ Janklovics Péter (humorista, stand up) 320.040 
18.55 5’ Átállás 
19.00 60’ Dankó Szilvi és Vida Jenny (pop/mulatós slágerek) 279.400 
20.00 5’ Átállás 
20.05 40’ AK26 (rap/hip-hop) 283.210 
20.45 15’ Beállás 
21.00 60’ Contactus Country élő koncert linedance tánckarral 120.650 
 Összesen: 1.117.600 
22.00  Tűzijáték 635.000 
 Mindösszesen: 1.752.600 
 
Az intézmény költségvetésében a tűzijáték költsége szerepel, a szórakoztató programokra az 
Önkormányzat 2017. évi tartaléka terhére 1.117.600 Ft biztosítása szükséges. A Vis Major 
Munkacsoport tagjai az intézmény által csatolt szerződéseket elfogadták, a többletköltség bizto-
sítását javasolták. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 15. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.03.) önkormány-
zati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 18.§ (2) bekezdés h) 
pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megál-
lapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”  

 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (VII.20.) KT. HATÁROZATA 

 
 

A Szent István napi rendezvényről 
 

A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2017. augusztus 20-i programokkal kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület a Vis major Munkacsoport döntésével egyetért és a határozat mellékletét 
képező 
 
- Rimóci Rezesbanda (képviselő: Beszkid József) 114.300 Ft 
- Szép Vidék Kulturális és Sportegyesület 599.440 Ft 

(Janklovics Péter 320.040 Ft; Dankó Szilvia és Vida Jenny 279.400 Ft) 
- Hirokin Kft. (AK26 együttes) 283.210 Ft 
- Countaktus Country (képv.: Wanderlich Béla) 120.650 Ft 
- Pyro-Paradios Tűzijáék Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 635.000 Ft 

 Összesen: 1.752.600 Ft 
 
szerződéseket jóváhagyja. 
 
Pénzügyi fedezet 1.117.600 Ft-os fedezetét a rendezvény lebonyolítására az önkormányzat 
2017. évi tartaléka terhére biztosítani kell. 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Kivitelező kiválasztása I 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kovács Miklós tervező átadta a tűzoltó őrs felújításának engedélyes terveit.  
 
A felújítási munkák az előzetes adatok alapján nem közbeszerzés kötelesek. A kivitelező kivá-
lasztásához célszerű három árajánlatot kérni. A lehetséges kivitelezőkre kérem javaslataikat.  
A javasolt vállalkozók részére megküldjük az árazatlan költségvetést. A Képviselő-testület a 
pályázatok benyújtását további feltételekhez kötheti.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a katasztrófavédelmi őrs épüle-
tének felújításához kivitelező kiválasztása (1) tárgyú napirendet. 
 
A Képviselő-testület az elvégzendő munkákra árajánlatot kér az alábbi vállalkozásoktól: 
 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
Az árajánlatnak az alábbi mellékletek kell tartalmaznia: 
 
- árazott költségvetés (tervezői árazatlan költségvetés kitöltésével) 
-  
-  
- 
- 
- szerződéstervezet.  
 
Az árajánlatok beékezésének határideje ………………………………….. 
 
 
 
Határidő: 2017. szeptember 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Növényültetési terv előzetes véleményezése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Képviselői kezdeményezésre Kovács Miklós tervező felkérést kapott a Mindszenty szoborcso-
port körüli park terveinek elkészítésére. 
 
Érkezett a Polgármesteri Hivatalba olyan vélemény, hogy nem ezt a tervet kellene megvalósíta-
ni. A szobrásznak történő megküldés előtt kérem a Képviselő-testület véleményét a tervekről. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mindszenty emlékpark nö-
vényültetési terveinek véleményezéséről készített előterjesztést.  
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A képviselő-testület a tervet elfogadja. A terveket el kell küldeni a szoborcsoportot készítő szob-
rásznak. 
 
Határidő: 2017. szeptember 11.  
Felelős: polgármester  
 

 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mindszenty emlékpark nö-
vényültetési terveinek véleményezéséről készített előterjesztést.  
 
A képviselő-testület mellékletben lévő tervet nem fogadja el. A Képviselő-testület a park kialakí-
tására az alábbi javaslatot teszi: 
 
……………………………………………… 
 
A testületi javaslatot meg kell küldeni a terveket készítő Kovaterv Kft. tervezője részére. 
 
 
Határidő: 2017. szeptember 11.  
Felelős: polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

NÖVÉNYKIÜLTETÉSI   TERV  
RÉTSÁG,   MINDSZENTY TÉR 

 
 

 
 
 
 

   

M ÜL L E R  K R I S Z T I NA  t áj -  é s  ke r t é p í t é s z ,  ve z e t õ  t e rve
z õ  

2316 Tököl, Bem utca 4. 
email: napkert@gmail.com 

tel.: 36 30 555 4270 
 
 

 
 

2017. július 12. 
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Koncepció: 
 

A szobor előtt és mögött az örökzöld szőnyeg- kiültetés (madárbirs)  magát az élet utat 
szimbolizálja: Mindszenty előtt egyre szűkül, ahogy fogságról-fogságra fogy körülötte  levegő. 
Pallavicini előtt pedig kitágul, hisz ő pár nap múlva meghal és átlép az öröklétbe. 
 
Mindszenty bal oldalán a koncentrikus körök a világ belső rendjét, míg jobb oldalán a sugár-
rendszerű ágyások a  emberi lét kifelé ható működésére utalnak. 

 
Előkészítő munkák 
Gyepnyesés: 
A gyepes zöldfelület teljes területén a növényágyások előkészítéséhez gyepnyesés és a  
gyepnyesés szintje alatt 5-6 cm fáradt talaj leszedése és elhordása javasolt. 
 
Burkolatépítés: 
Építészeti terv szerint. 
 

 
Tereprendezés 

A növénytelepítésre kijelölt területekre, a burkolati szegélyek elkészülte és a terület finom 
tereprendezés után 10 cm termőföldterítés történik, a burkolati szegély szintje alatt 3 cm-rel. 
A  felszíni vizek a zöldfelületeken  elszikkaszthatók. 
 
  
 

Növénytelepítési munkák 
Növényágyások kitűzés: 
Manuálisan, 2 alappontból történik, ívmetszéssel. 
A koncentrikus körök kijelölése a kör alakú tervezésin terület középpontjából, mint alappontból, a 
sugárirányú ágyás-osztások a burkolati szegély és a tervezett kiskockakő burkolat találkozási 
pontjából, mit alappontból történik. 
 
Ültetendő növények előkészítés: 
Növényültetés a beültetendő növények földlabdájának vízzel telítése után kezdhető meg. 
 
Lomblevelű örökzöldek ültetése: 
Ültető gödör mérete: 0,4x0,4x0,4 m 
Ültető talajt tőzeggel dúsítani kell és ajánlott tövenként 40 dkg „gyökéritató” bedolgozása. 
 
Lombhullató cserjék ültetése: 
Ültető gödör mérete: 0,4x0,4x0,4 m 
Ültető talajt tőzeggel dúsítani kell és tövenként ajánlott 20 dkg „gyökéritató” bedolgozása. 
 
Évelők ültetése: 
Ültető talajt komposzttal dúsítani kell.   
 
Öntözés: 
Ültetéskor az ültetést követő öntözésről az évszaknak és időjárásnak megfelelő mértékben kell 
gondoskodni. 
 
Mulcsterítés: 
Sterilizált hántolt fenyő féreg, kis szemcse méretű (3-6 cm), terítés: 5-8 cm vtg./m2 
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Fenntartás 
Általános megjegyzés: fenntartási munkákat szakemberek végezhetik. A feladatok hónapokra 
bontása irányadó, a munkák elvégzését az adott időszak időjárási viszonyainak megfelelően kell 
végezni. 
Az aszályosnak ígérkező években a növények egészséges fejlődését a mélyen gyökeresedés 
biztosíthatja. A mélyen gyökeresedést segíthető, ha az ültetést követő 2 évben az öntözés 
rendszeres, de csak 3 naponta a szokásos 5-8 cm beáztatásán túl 15-20 cm mély talajréteg 
beáztatása történik.  
 
cserjék 
º február: elszáradt növényi részek lemetszése 
º március-április: kifagyott, elszáradt növények pótlása 
cserjék alatt a telepítés után 2-3 évig tápanyag utánpótlás komposzttakarással, mulcsozott 
cserjék alatt a mulcs elhúzásával 
º április-október: friss telepítést 2-3 évig 3 naponta öntözzük, időjárástól függően 
º júniusban és szeptember: cserjék egészségi állapotának ellenőrzése, beteghajtások lemetszése, 
eltávolítása 
 
évelők 
º kora tavasszal az ősszel el nem távolított elszáradt növényi részek leszedése 
º április-október: öntözés megkezdése 2-3 napi rendszerességgel, időjárástól és fekvéstől függően, 
az árnyékos fekvésben ritkább öntözés is elég  
egyes évelők visszametszése  
º szeptember: évelők visszametszése 

 
 
 

ANYAGKIÍRÁS 
 

 
  

ÉPÍTÉSI- ÉS TEREPALAKÍTÁSI MUNKÁK 
  

1. Gyepnyesés, 
és nyersföld leszedése 10cm- vtg-ban, nyesedék és föld 
elszállítása lerakóhelyre - 220,00 m2-en 

22,00 m3 

2. Tereprendezés 10 cm termőföld terítésével, finom 
tereprendezéssel – 220,00 m2-en 

22,00 
220,00 

m3 
m2 

    
 NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK   
3. Lomblevelű örökzöldek  20/30 245 db 
4. Lombhullató cserjék   30/40 415 db 
5. Évelők ültetése 320 db 
6. Mulcsterítés 220,00 m2-en 11,00 m3 
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KIÜLTETÉSI NÖVÉNYLISTA 
 

 
Örökzöld cserjék  

1. Cotoneaster Bella szőnyeg madárbirs 20/30 245 

  
Lombhullató cserje  

2. Rosa The Fairy talajtakaró rózsa 30/40 215 

3. Spiraea j. Goldflame gyöngyvessző 30/40 200 

  
Évelő  

4. Salvia officinalis orvosi zsálya   320 

 
 

Tököl, 2017. július  12. 

 
Müller Krisztina 

táj- és kertépítész vezető tervező 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ELŐTERJESZTÉS 

Adventi koszorú és betlehemi szobrok beszerzésének kezdeményezése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az utóbbi években hagyománnyá vált a karácsonyi ünnepeket megelőzően az „Adventi 
koszorú és a betlehem” felállítása. A betlehem kialakítása eddig mindig egyéni 
magánkezdeményezés alapján történt. Javaslom, hogy a hagyomány megőrzése és ápolása 
érdekében az önkormányzat vásároljon megfelelő minőségű és színvonalas betlehemi 
kompozíciót és adventi koszorút. 

A Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés (Budapest 1049 Hárfa u.29) árajánlatot küldött a 
betlehemi szoborcsoport megrendelésére vonatkozóan. 

A lehetőségek részletes leírása mellékelve az előterjesztéshez. 

A szobrok anyaga műgyanta-kőpor keverék, kézzel festett, fagyálló. 

A megküldött tájékoztató alapján a 300. kódszámú 120 cm magas szobrokból csak előzetes 
rendelés és előlegfizetés során kerülhet sor. 

Javaslom, hogy a 300. kódszámú 120 cm magas változatból rendeljünk egy kompozíciót. 

( Jézuska, Mária, József, három király, betlehemi csillag, angyal, egy pásztor, három bárány) 
Összesen: 628.400 Ft + 27% Áfa összegben. 

 

Az adventi koszorú elkészítésére a VI-BOLD NEU KFT (8314 Vonyarcvashegy Kund vezér út 
21) küldött árajánlatot. 

Az ajánlattevő az adventi koszorú elkészítését megrendelésre és 50% előleg megfizetéssel 
tudja biztosítani. 

Az ajánlat mellékelve az előterjesztéshez. 

Az adventi koszorú méretei: 

-A vázkeret külső átmérője 4 m 

-A vázkeret belső átmérője 3.2 m 

-Masszív alumínium vázkeret, 30 cm lábakkal 

-50 cm kiemelkedésű 4 db gyertyaformával a gyertyaláng15 cm magas 10 cm átmérőjű 
burával, benne a láng mozgását imitáló, utánzó fényforrásokkal (LED) 



-Elektromos vezeték rendszer szabványos kialakítású gyertyák külön-külön kapcsolhatóak.  

 A koszorú advent idején természetes fenyőág borítást kap. 

A koszorú ára összesen: 589.000 Ft+27% ÁFA 

 

Opció:  

-70m LED melegfehér (választható a szín9 fényű fényfüzérrel (fenyő díszítésre rá tehető ) 
Briliáns fényhatás,  hosszú élettartam, alacsony energia fogyasztás. 

Ajánlat mindösszesen: 91.000 Ft+275 ÁFA/70 m 

Ajánlat mindösszesen: 680.000 Ft+27% ÁFA 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

Rétság, 2017. augusztus 14-n  

                                                                                                         Mezőfi Zoltán   

                                                                                                        alpolgármester 

 

Határozati javaslat: 

RÉTSÁG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

/2017. VIII.25. számú határozata 

A Képviselő-testület megtárgyalta a betlehemi szobor csoport és az adventi koszorú 
beszerzésére vonatkozó javaslatot. 

A Képviselő-testület elfogadja a Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés (Budapest 1049 Hárfa út 
29.) árajánlatát a szobor kompozícióra (Jézuska, Mária, József, három király betlehemi 
csillag,angyal,egy pásztor, három bárány) 628.400 Ft+27% ÁFA összegben. A Képviselő- 
testület hozzájárul, hogy az önkormányzat, ….. % előleg átutalásával megrendelje a 
kompozíciót. 

 A teljes vételár kifizetésére a leszállítást követően kerül sor. 

A Képviselő-testület elfogadja a VI-BOLD NEU KFT (8314 Vonyarcvashegy, Kunvezér út21) 
ajánlatát egy darab komplett adventi koszorú beszerzésére a műszaki leírásnak megfelelően, 
az opcionálisan választható 70m LED fényű fényfüzérrel, összesen: 680.000 Ft+27% ÁFA 
összegben. 



A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat 50% előlegszámla teljesítéssel 
megrendelje az adventi koszorút 

A teljes vételár kifizetésére a leszállítást követően kerülhet sor. 

A Képviselő-testület az 1.208400 FT+27% ÁFA összeget a 2017 évre elfogadott 
költségvetésben a tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Hegedüs Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állásfoglalás kérése II. 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sürgeti a 2017. január hónapban beadott, a Nyárfa u. 
9. II/6. szám alatti lakás felújításával kapcsolatos kérdésükre a választ. A kérelmet a Képviselő-
testület a január 27-i ülésen tárgyalta. Akkor az a döntés született, hogy a polgármester kezde-
ményezzen tárgyalásokat a bérlőkijelölési jog megváltásáról. A Rendőr-főkapitányság ragasz-
kodik a lakáshoz, jogáról nem mond le. Álláspontja szerint a lakás olyan rossz állapotban van, 
hogy senki nem fogja elfoglalni. Ismételten kérik, hogy Képviselő-testület nyilatkozzon a felújí-
tással kapcsolatos lehetőségeiről. 
 
2016. évben árajánlatokat kértünk a lakás felújítására. Jelentős összegű árajánlatokat kaptunk. 
  
Amennyiben a Képviselő-testület a jelentős összegű felújítás mellett dönt – a vagyongazdálko-
dás szabályait figyelembe véve – mindenképp javaslom a jelenlegi bérleti díj felülvizsgálatát. A 
lakás 60 m2-es, havi bérleti díja jelenleg 6.420 Ft.  
 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felújítást nem vállalja, helyette a leendő lakót 
részesíti lakbérkedvezményben, célszerű lenne meghatározni a költségelismerés mértékét. 
 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. augusztus 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

a) 1. részben bemutatva 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (VIII.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság állásfoglalás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakást teljes 
körűen fel kívánja újítani.  
 
A felújítást követően a lakás bérleti díját a Képviselő-testület felülvizsgálja.  
 
 
Határidő: értesítésre 2017. szeptember 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

„B” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (VIII.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság állásfoglalás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakást nem 
kívánja felújítani, a szükséges karbantartási munkákat kívánja elvégeztetni.  
 
 
Határidő: értesítésre 2017. szeptember 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

„C” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (VIII.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság állásfoglalás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakást nem 
kívánja felújítani. Vállalja, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt bérlővel a 
lakbérkedvezményről egyeztetéseket folytat. 
 
Határidő: értesítésre 2017. szeptember 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 





RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese              

Egyedi előfizetői szerződés jóváhagyása (Polgármesteri Hivatal internet) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt időszakban gyakran akadozott az internet szolgáltatás. Több alkalommal kellett kérni 
az informatikustól segítséget. Informatikusunk véleménye szerint – tekintettel arra, hogy jellem-
zően webes felületű programokkal dolgozunk – sávszélességet kell bővíteni. Informatikusunk 
leegyeztette a szolgáltatóval a bővítés feltételeit. Az egyedi előfizetői szerződést jóváhagyásra 
az előterjesztéshez csatolom 
 
2017. évi költségvetésünk nettó havi 10.000 Ft-ot tartalmaz internet előfizetésre. A díjkülönbö-
zetet (nettó 10.000 Ft/hó) a költségvetés soron következő módosításakor biztosítani szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2017. augusztus 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                            jegyző általános helyettese 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyedi előfizetői szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződést jóváhagyja. Felhatalmaz-
za dr. Varga Tibor jegyzőt a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
Az előfizetési díj havi 10.000 Ft +áfa többletelőirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés 
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő:  
Felelős: polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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1. Az el�fizet� adatai 
Cégnév:      Rétság Város Polgármesteri Hivatala 
Székhely:      2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Számlázási név:     Rétság Város Polgármesteri Hivatala 
Számlázási cím:     2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Levelezési név:     Rétság Város Polgármesteri Hivatala 
Levelezési cím:     2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Cégjegyzékszám:     - 
Adószám:      15451615-2-12 
Telefon/fax:     35/ 350-630 
Pénzforgalmi számlaszám:    11741031-15735492- 
Az el�fizet�t képvisel� személy:    dr. Varga Tibor 
 tisztsége:    jegyz� 
Pénzügyi kapcsolattartó neve:    Fodor Rita Mária 
 e-mail címe:   penzugyivezeto@retság.hu 
 telefonszáma:   30/2 70 60 50 
Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail cím: - 
Technikai kapcsolattartó neve:    Rózsa Attila 

e-mail címe:    email@rozsaattila.hu 
 telefonszáma:   +36303202474 
 
Az el�fizet� a szerz�désben feltüntetett adataiban bekövetkez� változásokat köteles írásban bejelenteni a szolgáltató részére. 
 
2. A szolgáltató adatai: 
Név:   ACE Telecom Kft. (a „szolgáltató”) 
Székhely (egyben postacím):   1037 Budapest, Zay utca 3. 
Cégjegyzékszám:    Cg. 01-09-569352 (F�városi Törvényszék Cégbírósága) 
Adószám:    12255726-2-41 
Pénzforgalmi számlaszám:  10102103-31234804-00000001  
Regionális ügyfélszolgálat:  címe: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 24. / 2040 Budaörs, Szabadság út 133. 
    telefonszáma: 27/999 400 / 23/920 300  
Központi ügyfélszolgálat:   címe: 1037 Budapest, Zay utca 3. 

telefonszáma: 1248  
Internetes honlap:    www.acetelecom.hu    
Hibabejelent� elérhet�sége:   telefonszáma: 1248  

e-mail címe: operator@acetelecom.hu  
Általános Szerz�dési Feltételek („ÁSZF”) elérhet�sége: a szolgáltató honlapján (www.acetelecom.hu), illetve ügyfélszolgálatán. 
 
3. A szerz�dés tárgyát képez� el�fizet�i szolgáltatás 
 
3.1 A szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az el�fizet� által kért szolgáltatások, a szolgáltatásra vonatkozó 

díjszabás,  nyújtott kedvezmények mértéke: 
 

NetRoller 20 Mbps szolgáltatás csomag 
• 20 Mbps sebesség� szimmetrikus korlátlan Internet hozzáférés; 
• 10 db 100 Mbyte méret� IMAP4 E-mail fiók vírus és SPAM sz�réssel; 
• 100 Mbyte méret� virtuális web szerver tárterület. 

 

Szolgáltatás egyszeri díjai Listaár (nettó) 
Kedvezményes egyszeri díj 

(nettó) 
Egyszeri díj összesen (nettó) 

Csatlakozási díj 16 000 Ft+ÁFA díjmentes - Ft+ÁFA

Eszköz - Ft+ÁFA - Ft+ÁFA - Ft+ÁFA

Helyszíni beüzemelés 7 000 Ft+ÁFA - Ft+ÁFA - Ft+ÁFA

Összes egyszeri díj - Ft+ÁFA
    

Szolgáltatás havi díjai Listaár (nettó) Kedvezményes havi díj (nettó) Havidíjak összesen (nettó) 

NetRoller 20 Mbps csomag 25 900 Ft+ÁFA 18 900 Ft+ÁFA 18 900 Ft+ÁFA

Fix IP cím* 3 000 Ft+ÁFA 1 000 Ft+ÁFA 1 000 Ft+ÁFA
Összes havidíj 19 900 Ft+ÁFA

*Szolgáltató a szolgáltatást dinamikus, nem publikus IP címek alkalmazásával biztosítja el�fizet� részére, publikus, fix IP cím 
használatára a fenti havidíjas konstrukcióban van lehet�ség. 
 

Ügyfélazonosító: 10411 

Üzletköt�:  Péter Attila 

Telefonszáma:  30/ 942-8184 

Promóciós kód: HOLDCUST 
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A szolgáltatás részletes leírását, valamint a szolgáltatásmin�ségi követelmények célértékeit az ÁSZF 1. sz. melléklete 
tartalmazza.  
A kapcsolódó egyéb díjak az ÁSZF 1. sz. mellékletében találhatóak. E díjak az el�fizet�i szerz�dés részét képezik anélkül, 
hogy azok az egyedi el�fizet�i szerz�désben tételesen fel lennének sorolva.  
A szolgáltatás nem egyetemes szolgáltatás. 
Az el�fizet� nyilatkozik, hogy a szerz�dés megkötését megel�z�en tájékoztatást kapott a határozott idej� el�fizet�i szerz�dés 
teljes id�tartama alatt minimálisan terhel� valamennyi költség összegér�l szolgáltatásonként és szolgáltatáselemenként 
külön-külön, valamint összesítve. 
 

3.2 Az el�fizet� hozzáférési pont helye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 

3.3 Internet szolgáltatás esetén a hozzáférés felhasználóneve: rtgonkorm, jelszava: ******* / Amennyiben a szerz�déskötés 
id�pontjában az azonosító/jelszó még nem áll rendelkezésre, a szolgáltató az adatokat legkés�bb a szolgáltatás 
telepítésekor közli az el�fizet�vel. Fix IP cím igénylése esetén az IP cím: 37.220.128.207,  típusa: védett / nem védett. 
 

3.4 A díjfizetés módja: egyedi banki átutalás. 
 

Az el�fizet� hozzájárul, hogy a szolgáltató elektronikus számlát küldjön a fenti 1. pontban megjelölt e-mail címére: igen / 
nem 

 
3.5 A számlakibocsátás gyakorisága: havi.  

 
A szolgáltató havonta legalább egyszer – illetve az egyedi el�fizet�i szerz�désben más díjfizetési gyakoriság (negyedéves, 
féléves, éves) választása esetén a választott id�szakonként – az esedékes díjakról számlát készít, és azt az el�fizet� részére 
megküldi. A befizetés határideje a számlán feltüntetésre kerül. A számlát a szolgáltató a befizetési határid� el�tt legalább 5 
nappal köteles az el�fizet� részére megküldeni. Ha az el�fizet� a tárgyhónapot követ� hónap végéig nem kap számlát, azt 
írásban be kell jelentenie a szolgáltató ügyfélszolgálatán, az el�fizet� beazonosíthatóságához szükséges adatokkal. 

 
3.6 A szolgáltató hálózatában alkalmazott forgalommérés, -irányítás, illetve -menedzselés nincs hatással a szolgáltatás 

min�ségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhet� más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, 
alkalmazásokhoz történ� hozzáférésre. 

 
3.7 A szolgáltatás megkezdésének határideje: a szolgáltató legkés�bb az el�fizet�i szerz�dés megkötését�l számított 30 napon 

belül megkezdi a szolgáltatást. 
 
4. Az el�fizet�i szerz�dés id�tartama 
 
4.1 Az el�fizet�i szerz�dés hatálybalépése, id�tartama: az el�fizet�i szerz�dés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, 

az el�fizet�i hozzáférési pont szolgáltató általi telepítését�l és a szolgáltatás igénybevételének el�fizet� részére történ� 
lehet�vé tételét�l számított 12 (azaz tizenkettt�) hónapos határozott id�tartamra. 
 

4.2 A határozott id�tartamú szerz�dés megszüntetésének jogkövetkezményei: amennyiben az el�fizet� a határozott id�tartamú 
el�fizet�i szerz�désben kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a 
szerz�dést az ebb�l ered� kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerz�dés az el�fizet�nek felróható okból 
megsz�nik a határozott id�tartam lejárta el�tt, a szolgáltató követelheti az el�fizet� által igénybe vett kedvezményeket. 

 
4.3 Határozott idej� szerz�dés esetén a határozott id�tartam lejáratát követ�en az el�fizet�i szerz�dés határozatlan 

id�tartamúvá válik, és az el�fizet� továbbra is a jelen el�fizet�i szerz�désben meghatározott díjak ellenében veheti igénybe 
a továbbiakban a szolgáltatást. 

 
4.4 A határozott idej� szerz�dés rendkívüli felmondásának az ÁSZF-ben meghatározott esetei: a szolgáltató jogosult a 

határozott idej� szerz�dést azonnali hatállyal felmondani, ha az el�fizet� ellen joger�sen felszámolási eljárás, cs�deljárás 
vagy egyéb, az el�fizet� fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. A szolgáltató az ÁSZF 12.3.2 pontja, míg az 
el�fizet� az ÁSZF 12.4.2 pontja szerint jogosult felmondani a határozott idej� szerz�dést is a másik fél ott meghatározott 
súlyos szerz�désszegéseivel összefüggésben. A felmondás egyéb feltételeit és jogkövetkezményeit az ÁSZF 12.5.1 pontja 
tartalmazza. 

 
5. Az el�fizet� adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok 

módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje 
 
5.1 Az el�fizet� hozzájárul, hogy a szolgáltató a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatások és további szolgáltatások 

értékesítése céljából hírlevelet küldjön részére a fenti 1. pontban megadott e-mail címére: igen / nem (bármikor módosítható 
a szolgáltató ügyfélszolgálatán). 
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5.2 Az el�fizet� hozzájárul, hogy a szolgáltató az el�fizet�re referenciaként hivatkozzon elektronikus és egyéb marketing 
anyagaiban: igen / nem 

 
5.3 Az el�fizet� kijelenti, hogy a jelen szerz�dés alapján üzleti el�fizet�ként veszi igénybe a fent megrendelt elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat. Amennyiben az el�fizet� a megfelel a kis- és középvállalkozásokról, fejl�désük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti kis- és középvállalkozási definíciónak, úgy a jelen szerz�dés aláírásával – az 
ÁSZF 11. pontjában meghatározott esetben és id�ben módosítható módon – kijelenti, hogy a szolgáltatótól tájékoztatást 
kapott az egyéni és üzleti el�fizet�i státusszal kapcsolatban, az el�nyöket és hátrányokat bemutató módon, és a jelen 
szerz�dést az üzleti el�fizet�kre vonatkozó szabályok szerint köti meg. 

 
 

6. Az el�fizet�i szerz�dés egyoldalú módosítása kapcsán az el�fizet�t megillet� jogok 
 
Amennyiben a módosítás az el�fizet� számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az el�fizet� az értesítést�l számított 15 
napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott id�tartamú el�fizet�i szerz�dést. Nem 
mondhatja fel az el�fizet� a határozott id�tartamú el�fizet�i szerz�dést ilyen esetben akkor, ha az el�fizet�i szerz�dést a 
határozott id�tartamból ered� kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem 
érinti. 
 
7. A szerz�dés módosításának legf�bb esetei, feltételei 
 
7.1 A szolgáltató és az el�fizet� közös megegyezéssel bármikor módosíthatja a szerz�dést. 

 
7.2 A szolgáltató az ÁSZF 12.1.2 pontja szerint jogosult az el�fizet�i szerz�dés egyoldalú módosítására.  

 
7.3 Az el�fizet�i szerz�dés módosítását az el�fizet� is kezdeményezheti az el�fizet�i hozzáférési pont változása (áthelyezés, 

részletes feltételeit az ÁSZF 12.2.1 pontja tartalmazza) vagy az el�fizet� személyében bekövetkez� változás (átírás, részletes 
feltételeit az ÁSZF 12.2.3 pontja tartalmazza) esetén.  

 
8. Az el�fizet�i szerz�dés megsz�nésének legf�bb esetei, feltételei 
 
8.1 A határozott id�tartamon belül az el�fizet�i szerz�dést a felek rendes felmondással nem, illetve kizárólag a jelen 

szerz�désben, valamint az ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezmények mellett mondhatják fel. Amennyiben az el�fizet�i 
szerz�dés a határozott id�tartam lejártát követ�en határozatlan id�tartamúvá válik, úgy az el�fizet� az el�fizet�i szerz�dést 
bármikor indokolás nélkül 15 napos felmondási id�vel, a szolgáltató 60 napos felmondási id�vel további 
jogkövetkezmények nélkül felmondhatja. 
 

8.2 A szolgáltató a szerz�dést az el�fizet� szerz�désszegése esetén (pl. ha az el�fizet� akadályozza vagy veszélyezteti a 
szolgáltató hálózatának rendeltetésszer� m�ködését vagy ha a szolgáltatást törvénybe ütköz� módon vagy célra használja 
stb.) 15 napos felmondási id�vel mondhatja fel az ÁSZF 12.3.2 pontjában írt részletes szabályok szerint. A szolgáltató – 
ugyancsak az ÁSZF 12.3.2 pontja szerint – az el�fizet�i szerz�dést 30 napos felmondási id�vel mondhatja fel az el�fizet� 
díjtartozása esetén, amennyiben az el�fizet� az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztet� els� értesítés elküldését 
15 nappal követ� második értesítés megtörténtét követ�en sem egyenlítette ki. 

 
9. Panaszok, jogviták kezelése 
 
9.1 Az el�fizet� a szerz�déssel, a szolgáltatással, illetve a szolgáltató által kiállított számlával kapcsolatban bejelentést vagy 

panaszt tehet a szolgáltató ügyfélszolgálatán. A szolgáltató ügyfélszolgálata az el�fizet�i bejelentéseket, panaszokat az ÁSZF 
6.3 pontjában írtak szerint megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben az el�fizet� a bejelentés vagy panasz 
elintézésével nem ért egyet, a vita jellegét�l függ�en eljárást kezdeményezhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság), bíróságnál (Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság), vagy egyéb szervnél (Média- és Hírközlési Biztos). Az 
eljáró szervekkel és az eljárásokkal kapcsolatban részletes tájékoztatás található az ÁSZF 6.6 pontjában. 
 

9.2 Az el�fizet� a szolgáltatás min�ségével kapcsolatos panaszát a szolgáltató hibabejelent�jénél jelezheti a 1248 rövid 
hívószámon, az operator@acetelecom.hu e-mail címen minden nap 0-24 óra között. A szolgáltató a hibabejelentéseket az 
ÁSZF-ben (különösen annak 6.2-3 pontjaiban) el�írtak szerint kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. A hibaelhárítási 
eljárásra vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF 6.1 pontja határozza meg. A karbantartással kapcsolatos tudnivalókat az 
ÁSZF 5.1 (a) pontja tartalmazza. 

 
9.3 Az el�fizet� a szolgáltatás min�ségével, illetve egyes, a szolgáltatóra vonatkozó határid�k elmulasztásával összefüggésben 

kötbérre lehet jogosult, melynek mértékét az ÁSZF 7.4 pontja tartalmazza. Az el�fizet� továbbá kártérítésre lehet jogosult az 
ÁSZF 7.3 pontja szerint. 

 
10. Szüneteltetés, korlátozás 
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A szerz�dés szüneteltetésének feltételeit az ÁSZF 5.1, míg a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5.2 pontja tartalmazza. 
Az el�fizet� kijelenti, hogy a jelen szerz�dés feltételeit megismerte és tudomásul vette. A jelen egyedi el�fizet�i szerz�désben nem 
szabályozott kérdésekben a szolgáltató üzleti el�fizet�kre vonatkozó ÁSZF-jében foglaltak irányadóak. 

 

 
Kelt: Rétság, 2017. augusztus 2. 
 
 
 
 _____________________________________ 

ACE Telecom Kft., szolgáltató 
képviseletében: Farmosi Attila        Varga Gábor 

képvisel� tisztsége: ügyvezet� 
P.H. 

 
Kelt: Rétság, 2017. augusztus 2. 
 
 
 

____________________________________ 
az el�fizet�t képvisel� személy(ek) aláírása 

el�fizet� cégneve:  Rétság Város Polgármesteri Hivatala 
P.H. 









RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária               Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Simon Katalin kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Simon Katalin néptánc pedagógus 2016. évben kérte a Képviselő-testületet, hogy részére ön-
kormányzati bérlakást biztosítani szíveskedjen. Akkor a Nyárfa utcai bérlakás került részére 
kijelölésre. A bérleti szerződés megkötésére azonban nem került sor, mivel a Rendőrség to-
vábbra is igényt tart a lakásra. Jelenleg beadott kérelmében leírja, hogy  lakásproblémája to-
vábbra is fennáll.  
 
A lakás kiválasztása után tudjuk a bérleti szerződést megkötni. A lakásbérleti díjáról is szüksé-
ges dönteni. A lakás besorolása: szolgálati lakás. Aki nem jogosult szolgálati lakásra, jóhisze-
mű, jogcím nélküli bérlő, ő havonta 38.320 Ft bérleti díjat fizet. A szolgálati lakásra jogosult bér-
lő havi bérleti díja 107 Ft/m2/hó. 
 
Bármelyik lakást választja a kérelmező célszerű lenne egy karbantartás. Ennek mértékéről ja-
vaslatokat kérek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      

 
Rétság, 2016. június 15.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(V.24.) rendelete Az önkormány-
zati lakások bérének mértékéről szóló módosított 10/2004. (V.28.) számú önkormányzati rende-
let módosításáról.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidege-
nítésére vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felha-
talmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló 10/2004. (V.28.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.  
 
1.§ A rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
3.§. (1) A bérlő a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától függő lakbért köteles fizet-
ni:  
a.) összkomfortos szolgálati lakás 159 Ft/m2 /hó 
b.) összkomfortos szolgálati lakás, jóhiszemű, jogcím nélküli használó 38.320 Ft/hó/  
b.) komfortos lakás 107 Ft/m2 /hó  
c.) komfort nélküli lakás 56 Ft/m2 /hó  
d.) komfort nélküli lakás (licit útján szerzett bérleti jog) 5.535 Ft/hó 
 
 
 

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …” 

 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (VIII.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Simon Katalin néptánc pedagó-
gus kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétság, Rákóczi út  34. …….. szám alatti lakást kérelmező részére hatá-
rozatlan időre bérbe adja. A bérleti díj mértékét a ………………  Ft/hó összegben határozza 
meg. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Bérleti szerződést jóváhagyja. Felhatalmaz-
za Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A Bérleti szerződés kezdő napjának a tényleges használatba vétel napját kell tekinteni.  
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Ikt.szám: 20-        /2017.       
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselő-
je: Hegedűs Ferenc polgármester, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: Si-
mon Katalin ( 2651, Rétság, Rákóczi út 34. …….) mint Bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) 
között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 
 
1.)  Felek rögzítik, hogy  határozatlan időre  bérlője Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatti, ön-

kormányzati tulajdonú lakásnak.  
 
2.)  Bérbeadó  az 1.) pont szerinti határozatlan időre  biztosítja  Bérbevevő részére az önkor-

mányzat kizárólagos tulajdonát képező Rétság, Rétság, Rákóczi út 34. …. szám alatt lévő …. 
m2 alapterületű komfortos lakás (továbbiakban bérlemény) használatát.  

     
3.) Bérleti díj 
3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi 

összege a szerződés kötés napjától  ………. Ft, azaz ……………………………… forint.  
A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) 
pontja alapján mentes az ÁFA alól. 

 A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfi-
zetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.  

 
3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat fe-

lülvizsgálni.  
 

4.) Bérbeadó összközművet biztosít. Bérbevevő a közműköltségeket közvetlenül a szolgáltató-
nak fizeti meg. 

 
5.) Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.  
 
6.) Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban, 

rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. 
 
7./ Bérbevevő a bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik sze-

mély használatába. 
 
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
8.1. Bérbeadó cserelakás biztosítása mellett jogosult a szerződést írásban felmondani. A fel-

mondási idő három hónap. Amennyiben a Bérbeadó a bérleménnyel rendelkezni akar, és a 
rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő Felek kijelentik, hogy ez nem minősül a 
Ptk. szerinti joggal való visszaélésnek. 

8.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés 
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 

8.3. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
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8.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban felmondani (rendkívüli felmondás), ha a 
Bérbevevő 3.1. pont szerinti bérleti díj fizetési kötelezettségét elmulasztja, és annak 
külőn írásbeli felhívásra 8 napon belül sem tesz eleget, vagy ha a bérleményt nem rendel-
tetésszerűen használja. 

 
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzí-

tett állapotban adja át a Bérbeadónak. 
     Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem üríti 

ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a  Képviselő-testület ál-
tal megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. 

 
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szer-

ződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2017. (…..) számú határozatával hozzájárult. A 13/2011. (V.20.) Kt. számú határozattal 
jóváhagyott, 201.. ---------. naptól érvényben lévő Bérleti szerződés jelen szerződés aláírásá-
val hatályát veszti. 

 
12./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, 

vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarma-
ti Járás Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá,  
 
Rétság, 2017. …………………….. 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
 Rétság Város Önkormányzat                   Bérbevevő                                        
         Bérbeadó 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:                                                       
 
 
Rétság, 2017. ……………………………….         
 
 
 
            Fodor Rita Mária     
       pénzügyi csoportvezető                                                             
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Ikt.szám: 20-        /2016.       
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselő-
je: Hegedűs Ferenc polgármester, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: Si-
mon Katalin ( 2651, Rét ság, Nyárfa u. 9. II/6.) mint Bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) 
között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 
 
1.)  Felek rögzítik, hogy  határozatlan időre  bérlője Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatti, ön-

kormányzati tulajdonú lakásnak.  
 
2.)  Bérbeadó  az 1.) pont szerinti határozatlan időre  biztosítja  Bérbevevő részére az önkor-

mányzat kizárólagos tulajdonát képező Rétság, Nyárfa u. 9. II./6. szám alatt lévő 60 m2 
alapterületű komfortos lakás (továbbiakban bérlemény) használatát.  

     
3.) Bérleti díj 
3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi 

összege a szerződés kötés napjától  6.420 Ft, azaz hatezer-négyszázhúsz forint.  
A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) 
pontja alapján mentes az ÁFA alól. 

 A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfi-
zetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.  

 
3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat fe-

lülvizsgálni.  
 

4.) Bérbeadó összközművet biztosít. Bérbevevő a közműköltségeket közvetlenül a szolgáltató-
nak fizeti meg. 

 
5.) Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.  
 
6.) Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban, 

rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. 
 
7./ Bérbevevő a bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik sze-

mély használatába. 
 
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
8.1. Bérbeadó cserelakás biztosítása mellett jogosult a szerződést írásban felmondani. A fel-

mondási idő három hónap. Amennyiben a Bérbeadó a bérleménnyel rendelkezni akar, és a 
rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő Felek kijelentik, hogy ez nem minősül a 
Ptk. szerinti joggal való visszaélésnek. 

8.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés 
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 

8.3. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
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8.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban felmondani (rendkívüli felmondás), ha a 

Bérbevevő 3.1. pont szerinti bérleti díj fizetési kötelezettségét elmulasztja, és annak 
külőn írásbeli felhívásra 8 napon belül sem tesz eleget, vagy ha a bérleményt nem rendel-
tetésszerűen használja. 

 
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzí-

tett állapotban adja át a Bérbeadónak. 
     Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem üríti 

ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a  Képviselő-testület ál-
tal megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. 

 
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szer-

ződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2016. (…..) számú határozatával hozzájárult. A 13/2011. (V.20.) Kt. számú határozattal 
jóváhagyott, 201.. ---------. naptól érvényben lévő Bérleti szerződés jelen szerződés aláírásá-
val hatályát veszti. 

 
12./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, 

vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarma-
ti Járás Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá,  
 
Rétság, 2016. …………………….. 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
 Rétság Város Önkormányzat                   Bérbevevő                                        
         Bérbeadó 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:                                                       
 
 
Rétság, 2016. ……………………………….         
 
 
 
                 Fodor Rita      
       pénzügyi csoportvezető                                                             
 
 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Bálint Ildikó kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bálint Ildikó (2651 Rétság, Korányi u. 3/2. szám alatti lakos) a Korányi utcai társasház udvarán 
kíván könnyű szerkezetű garázst kialakítani, ehhez kéri a Képviselő-testület tulajdonosi hozzá-
járulását.  
 
A könnyű szerkezetű garázsok építését jelenlegi helyi rendeleteink nem kezelik. Az ilyen jellegű 
építmények nem építési engedélykötelesek. A szabályozás hiánya a készülőben lévő Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvpen pótolhatók lesznek.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. augusztus 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (VIII.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Ildikó kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy Rétság Város közterületein könnyűszerkezetű, egyé-
nileg kialakított építmények kerüljenek elhelyezésre.  
 
 
 
Határidő: értesítésre 2017. szeptember 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

„B” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (VIII.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Ildikó kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Korányi utca 3/2. számú ingatlan előtti közterületen a kérelmező költsé-
gen megépítendő könnyűszerkezetű garázs elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.  
 
 
Határidő: értesítésre 2017. szeptember 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 
 

 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 







RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Tájékoztatás energetikai intézkedési tervekről 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elkészültek a megrendelt intézkedési tervek.  
 
Az elkészült tervek teljes terjedelemben megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban.  
 
Az intézkedési terv tartalmaz olyan részeket, melyek többletfedezetet nem igényelnek és olyan 
javaslatokat is, melyek igen sok anyagi ráfordítást igényelnek. Az intézkedési terveket eljuttatjuk 
az intézményvezetőkhöz, hogy tegyék meg mindazon lépéseket, melynek fedezete a költségve-
tésben rendelkezésre áll, vagy költségvetési többletforrást átcsoportosítás miatt nem igényel-
nek. A költségvetési forrást igénylő módosításokról kérjük a Képviselő-testület állásfoglalását, 
műszaki szakértő bevonását a végrehajtásba. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 17. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
A dokumentáció megrendelése 

 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta tájékoztatás energetikai intézke-
dési tervekről tárgyú napirendet. 
 
A Képviselő-testület a tervekben lévő feladatokat tudomásul veszi. Az intézkedési terveket ki 
kell adni az intézményvezetőknek.  A jelentősebb anyagi ráfordítást nem igénylő intézkedéseket 
intézményvezetői hatáskörben kell megtenni.  
A jelentősebb intézkedések megtételének koordinálásra a Képviselő-testület 
………………….(képviselőt, bizottsági tagot), pályázati források feltárására Hegedűs Ferenc 
polgármestert bízza meg.  
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Erdeiné Horváth Krisztina 

                                                                                Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester                        
TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL 

ELŐTERJESZTÉS  

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi- és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékozta-
tást a kintlévőségekről.  
 
Adótartozások 
   
2017. 07. 31. 
Tartozás  Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás 
Építményadó (10 adós)  10.228 1.023  
Kommunális adó (83 adós) 1.183 14
Iparűzési adó (35 adós) 4.084 117
Gépjárműadó (71 adós)             1.295 18
Talajterhelési díj (9 adós) 4.149 461
                                 20.939                                      120
 
A követelésállomány 2017. 03. 31-hez képest 4.601eFt-tal csökkent. A tényleges adósok szá-
ma 174 fő, mivel egy adózó több adónemben is tartozhat.  
A hátralék összege, és az adóval tartozók száma minden adónemben csökkent. Az egy adó-
zóra jutó tartozás 120 eFt. 
 
A 2017. április havi beszámolóban az adóval tartozók száma 338 fő volt, az adótartozás összege 
25.540 eFt volt. A csökkenés részben a kiküldött fizetési felszólításokra érkezett befizetésekből 
adódik, részben pedig abból, hogy az Onkado programból az Asp redszerre való áttérés miatti 
adattisztítási folyamatban megkerestük az adózókat adataik egyeztetése céljából. A kiküldött leve-
lekre az adózók közül sokan bejöttek. Ekkor nemcsak a személyes adataik kerültek átnézésre, 
javításra, hanem az adótárgyak, és a tartozásaik is. A személyes megbeszélés után sok adózó – 
aki eddig rendszeresen tartozott- fizetett. 
Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre a tartozásukról, tájékoztatást kaptak. Akinek az 
egyik adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozása, kérésére átve-
zettük. 
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Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2017. 04. 01. és 2017. 07. 31. időszak között: 
 
Építményadó  
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 
11.338 13 2.449 1.170 2.376 10.228 0 

Az építményadó tartozásból 10.676 eFt felszámolási eljárás alatt lévő adózók tartozása. 
 
Kommunális adó  
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 

1.816 54 327 94 846 1.183 34 
 
Iparűzési adó  
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 

5.993 14.107 114.114 68.394 36.490 4.084 2.968 
Az iparűzési adótartozásból 2.065 eFt felszámolási eljárás alatt lévő adózók tartozása.  
 
Gépjárműadó   
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 

2.174 68 339 137 1.096 1.295 83 
A gépjárműadó tartozásból 469 eFt felszámolási eljárás alatt lévő adózók tartozása. 
 
Talajterhelési díj  
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 

4.219 32 211 0 437 4149 188 
 
Az elmúlt időszakban: 
 
Kiküldtünk 277 db értesítést az adózóknak a tartozásukról 
 

Adónem         Tartozás 1.000 Ft-ban 
Építményadó                   607 
Kommunális adó                                                     1.403 
Iparűzési adó                       5.208 
Gépjárműadó                     1.483 
Talajterhelési díj                                     4.218 
Késedelmi pótlék                             457  
Összesen             13.376  

 
 
Végrehajtási eljárást indítottunk 25 adózónál 1.045 eFt adó- és 15 eFt pótléktartozásra.  Vég-
rehajtási eljárást azoknál az adózóknál indítottunk, akik nincsenek felszámolási-, végrehajtási eljá-
rás alatt, tartozásuk meghaladja az egy évet, vagy nagyobb összegű. 
 
Végrehajtónál jelenleg 38 adózó van, 5.718 eFt adótartozással és 374 eFt pótléktartozással. 
Az önálló bírósági végrehajtó utalt az elmúlt időszakban összesen 86 eFt-ot: 
51 eFt-ot iparűzési adóra 
29 eFt-ot talajterhelési díjra 
6 eFt-ot késedelmi pótlékra 
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A NAV-hoz összesen 4 adózó tartozását küldtük át végrehajtásra 536 eFt adó- és 55 eFt pótléktar-
tozással. 
A NAV-hoz végrehajtásra átadott adózók tartozására a NAV nem utalt adót. 
 
Jelenleg 5 adósunk teljesíti a részletfizetését. 4 adózó az adó- és pótléktartozására részletfize-
tést és fizetési halasztást kapott az elmúlt időszakban. 
 
Kényszertörlési eljárás alatt 1 adózó van, adótartozása 596 eFt, pótléktartozása 23 eFt. 
Felszámolási eljárás alatt 7 adózó van, adótartozásuk 11.928 eFt, pótléktartozásuk 2.484 eFt. 
3 új felszámolási eljárás indult, ezekhez csatlakoztunk 10.519 eFt követési igényünk benyújtásával. 
2 eljárást megszüntettek. Az adózók 794 eFt adóval és 135 eFt pótlékkal tartoztak. Követelési igé-
nyünk vagyoni fedezet hiányában nem került kielégítésre, tartozásukat töröltük. 
1 felszámolási eljárás alatt lévő adózó 1.098 eFt-os tartozása a Budapesti Törvényszék végzése 
szerint várhatóan megtérül.  
 
Beszámoló a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról: 
 
 Bejegyzett köve-

telés összege 
(eFt) 

Bejegyzés tí-
pusa 

Dátum Megjegyzés 

1. 59 jelzálogjog 2015.03.02. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

2. 87 jelzálogjog 2015.04.22. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése 
folyamatban van 

3. 70 jelzálogjog 2015.06.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

4. 57 jelzálogjog 2014.07.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

5. 65 jelzálogjog 2014.09.23 végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

6. 51 jelzálogjog 2015.11.30. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése 
folyamatban van 

7. 70 jelzálogjog 2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

8. 95 jelzálogjog 2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

9. 47 jelzálogjog 2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

10. 39 jelzálogjog 2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

11. 47 jelzálogjog 2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

12. 609 végrehajtási jog 2016.05.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végre-
hajtási jog bejegyezve 

13. 27 jelzálogjog 2016.04.20. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

14. 52 jelzálogjog 2016.04.20. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése 
folyamatban van 

15. 1.079 végrehajtási jog 2016.07.27 végrehajtóhoz átadva behajtásra, végre-
hajtási jog bejegyezve 

16. 67 jelzálogjog 2016.10.03. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

17. 735 végrehajtási jog 2016.10.03. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végre-
hajtási jog bejegyezve 
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2017. április 19-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölött 12 adós, 50-100 eFt között 
5 adós tartozott.  
A jelentős összeggel tartozók száma a 2017. január havi listához képest 2 adózóval csökkent. 
 
2017. július 17-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölött 12 adós, 50-100 eFt között 
6 adós tartozott.  
A jelentős összeggel tartozók száma az előző listához képest 1 adózóval nőtt. 
 
A 2017. 07. 17-i kifüggesztett adóslistán összesen 18 adózó szerepel 
 
-2 adózót átadtunk NAV-hoz behajtásra, adótartozásuk 468 eFt, ebből 1 adózó ingatlantulajdonnal 
nem rendelkezik, 1 adózónak van ingatlana. 
-5 adózó felszámolási eljárás alatt van, adótartozásuk 12.936 eFt. A felszámolási eljárás alatt lévő 
adózóknak nincs ingatlana. A felszámolási eljárásokhoz csatlakoztunk követelési igényünk benyúj-
tásával.  
-1 adózó kényszertörlési eljárás alatt van, tartozása 596 eFt, ingatlantulajdona nincs 
-3 adózónál végrehajtási eljárást indítottunk 442 eFt adótartozásra, közülük 1 adózó rendezte tar-
tozását 
-7 adózó tartozását átadtuk végrehajtónak behajtásra: 
 Ebből: -    2 adózónak nincs a tulajdonában ingatlan, tartozásuk 679 eFt. 

- 5 adózónál jelzálogjog vagy végrehajtási jog van bejegyezve, tartozásuk 327 eFt 
 
 
Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői intéz-
kedésekről: 
 
Polgármesteri intézkedések: 
 
Helyi adóval kapcsolatban az adósokat kérdéseikkel az ügyintézőhöz irányította. A térítési díjjal 
kapcsolatban, aki a tartozásáról érdeklődött, az ügyintézőhöz irányította. Kezdeményezte Rétság 
Város Önkormányzatának ügyvédjénél a legnagyobb adótartozással rendelkező cég felszámolási 
eljárását. Ebben az időszakban megindult a tényleges felszámolási eljárás, melyhez csatlakoztunk 
követelési igényünk benyújtásával. 
 
Jegyzői intézkedések:  
 
Adótartozás és egyéb követelések tekintetében figyelemmel kíséri a fizetési felszólítások kiküldé-
sét, és a beérkezett befizetéseket. Tájékoztatja az adósokat a részletfizetési lehetőségekről. A 
jegyző a térítési díjak tekintetében intézkedett a fizetési felszólítások kiküldéséről és a tartozások 
végrehajtásra átadásáról. A jegyzői kezdeményezést követően a térítési díjak behajtását a végre-
hajtó megkezdte. A végrehajtási eljárások kapcsán a végrehajtó gépjármű foglalást, munkabérből 
letiltást kezdeményezett. 
 
Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások: 
 
Lakbér: Két fő tartozik összesen: 45.249.- Ft értékben.  
A tartozás az előző beszámolóhoz képest 2041.- Ft.-tal csökkent. 
 
Közterület és hirdetőtábla: 
Közterület használatól eredő tartozás: 4.800.- Ft. Ez az előző beszámolóhoz képest 12.000 Ft-tal 
csökkent. 
Hirdetőtábla tekintetében a jelenleg 1 fő tartozás összege: 3.302.- Ft, ez az előző beszámolóhoz  
képest 125. 476.- Ft-tal csökkent. 
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Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása: 
 
 
Rezsi díjak tovább számlázása tekintetében a Polgármesteri Hivatal épületében 71.238.- Ft 
tartozása van egy bérlőnek, mely továbbszámlázott szolgáltatás díja. 
Egyéb kiszámlázott szolgáltatás tekintetében egy cég tartozik: 52. 700.- Ft-tal. 
Egyéb bérleti díj tartozása még 2 főnek van: 14.260.- Ft összegben. 
A Föld haszonbérlet díjjal egy bérlőnek sincs elmaradása. 
 
Étkezési térítési díjak: 
 
Az iskolai intézmény étkezésnél 2017. július 31-én a hátralék összege: 335.919 Ft. 
21 fő étkezési térítési díja, amely 341.447.-Ft-tal csökkent az előző beszámolóhoz képest. 
Az étkezések tekintetében a végrehajtó által átutalt térítési díjak összege 186.417 Ft. 
A térítési díj tartozásokról fizetési felszólítást küldünk. 
 
Óvodai intézményi étkezés: 
 
Óvodai intézmény étkezési tartozás nincs
  
Az Óvodában mindenki rendszeresen fizet, az esetleges tartozások a következő 
befizetésnél korrigálásra kerülnek, melyről előzetes fizetési felszólítást küldünk.  

  
 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások részletezése:  
     
Megnevezés nyitó  lejárt  jelenlegi hátralék követelés változás 
lakbér 47290 45249 45249 -2041
közterület 16800 4800 4800 -12000
hirdető tábla 128778 3302 3302 -125476
bérleti díj 22000 14260 14260 -7740
továbbszámlázott 33020 52700 52700 19680
továbbszámlázott 71238 71238 71238 0
földbérlet 0 0 0 0
iskolai étkezés 677366 335919 335919 -341447
szoc. étkezés 98790 45260 45260 -53530
óvodai étkezés 0 0 0 0
Összesen: 1095282 572728 572728 -522554 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2017. augusztus 14. 
 
                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                      polgármester 
 



6 
 

2 Jogszabályi hivatkozások 
 

3 Határozati javaslatok 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
….../2017.(VIII.25) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat követe-
lésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a 
jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – továbbra is aktív köz-
reműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.    
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
              
 

 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartal-
maz.  

 
 
 
 

Dr. Varga Tibor 
         jegyző 

 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Tájékoztatás a hulladékszállítás lakossági támogatásáról tett egyeztetésekről 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület valamennyi tagját és a lakosságot is megdöbbentette a hulladékszállítás 
számlázása. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) 2016. 
évben megkezdett tevékenysége óta „ötlet szerűen” küldi a számlákat. Sőt volt olyan eset is, 
hogy előbb érkezett meg a felszólítás, mint a számla. Számunkra mégis az a legszomorúbb, 
hogy Rétság Város Képviselő-testülete szándéka ellenére nem tudja megoldani, hogy a lakos-
ság részére biztosítsa a 15.000 Ft/ingatlan támogatást. Sok vád érte a Képviselő-testület szinte 
valamennyi tagját, kiemelten: 

- Hegedűs Ferenc polgármestert, 
- Dr. Szájbely Ernő PVB elnököt, és 
- Jávorka János SZB elnököt.  

 
Ezek a vádaskodások alaptalanok, kitalált okokon alapulnak. Hangsúlyozom:  
 
a Képviselő-testület álláspontja ez ügyben egységes, mindenki azon van, hogy a támoga-

tást érvényesíteni tudjuk, a költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll. 
Röviden, a teljesség igénye nélkül összefoglalom, hogy kolléganőmmel milyen lépéseket tet-
tünk a megoldás érdekében: 
 

- 2017. március elején jeleztük a Zöld Híd Kft. felé a támogatási szándékunkat. Több na-
pos telefonálás eredményeként azt tájékoztatást kaptuk, hogy az NHKV Zrt- vel kell fel-
venni a kapcsolatot, mivel e cég számláz a lakosság felé. Kaptam egy elérhetőséget, 
ahová az e-mailt meg kellett írni. 

- 2017. március 07-én e-mailban kerestük meg az NHKV Zrt-t, leírtuk szándékunkat.  
- 2017. március 23-án megérkezett az NHKV Zrt. válasza, erről a Képviselő-testületet tá-

jékoztattuk. A válasz azt tartalmazta, hogy a Zöld Híd Kft-vel kell felvenni a kapcsolatot, 
mivel ő a szolgáltató. 

- A válasz ismeretében megkerestem a Zöld Híd Kft-t, ahol először azt a választ adták, 
hogy megnézik, hogy mit tehetnek, majd hívtak, hogy legyek teljesen nyugodt, minden 
marad a régiben, a megszokott igények szerint kerül számlázásra a szemétszállítási díj 
2017. évben is. 

 
E megnyugtató választ követően 2017. július első napjaiban megküldte az NHKV Zrt. a la-
kosság részére a teljes összegű számlákat. Ettől a perctől kezdve kolléganőmmel a munka-
nap 80 %-ban csak hulladékszállítást intéztünk.  
- Felhívtuk a Zöld Híd Kft-t, kifogást emelve az ellen, hogy ígéretet tettek, de ez nem való-

sult meg. A vezetőtől azt az információt kaptam, hogy beszéljünk az ügyfélszolgálat ve-
zetőjével, aki eddig is mindig készségesen segítette munkánkat. 
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- Felhívtuk az ügyfélszolgálat vezetőjét, aki a megoldást továbbra is abban látta, hogy ki-
egészítő szerződést kell kötni. 

- Párhuzamosan az ügyfélszolgálat vezetője mellett beszéltünk a pénzügyessel is, aki azt 
mondta, hogy kiegészítő megállapodást nem kell kötni, kéri helyette a testületi döntést a 
támogatásról. 

- Július 6-án, 7-én számtalan telefonbeszélgetés váltás mellett megküldtük a 2017. évi 
költségvetési rendeletet és a rendeletet alátámasztó szöveges indokolást, erősen felna-
gyított és piros háttérrel ellátva a támogatás összegét.  

- A rendelet és az alátámasztó szöveges dokumentum áttekintését követően azt a választ 
kaptuk a Zöld Hidas kolléganőtől, hogy nekik ez így nem jó, olyan határozatot kér, ahol 
fel van sorolva néhány név, és mellé van rendelve az önkormányzati támogatás összege 
is. Erre mintát is kaptunk. 

- Válaszul tájékoztattuk őt, hogy nálunk ilyen határozat nincs, de mintának megküldtük a 
korábbi kiegészítő megállapodást. 

- A Zöld Híd Kft végső szava az volt, hogy ezzel a támogatási formával ők nem tudnak 
dolgozni, forduljunk az NHKV Zrt-hez. 

- Julius 10-től napi szintű telefonváltások történtek. Nem tudok jobb hasonlatot írni, pattog-
tunk az asztalon mint a ping pong labda. A Zöldhíd és az NHKV Zrt több osztálya között. 
Ahány ügyintézővel beszéltem, mindenki a jogi osztályhoz fordult állásfoglalásért.  

- 2017. július 21-én türelmünket elveszítve kolléganőm kezdeményezett egy háromoldalú 
találkozót a Zöld Híd Kft, az NHKV Zrt és a Képviselő-testület között.  

- Ezt követően azt az állásfoglalást kaptuk, hogy amennyiben a Képviselő-testület hajlan-
dó abba belemenni, hogy feltételek nélkül mindenkinek egységesen járjon a 15.000 
Ft/ingatlan támogatás, akkor fog működni a támogatás. Azt viszont elmondták kolléga-
nőmnek, hogy a túlfizetéseket igen nehezen tudják kezelni, nekik jobb a hátralék (meg-
jegyzem, közben a média tájékoztatta a lakosságot arról, hogy behajtókat keres az 
NHKV Zrt, mert magas a kintlévősége, saját dolgozókkal olcsóbban tudják a végrehajtá-
sokat lefolytatni). Kolléganőm 34 éves pénzügyes gyakorlattal nem tudta, hogy hogy re-
agáljon erre a mondatra, inkább nem minősítette a szakmabélije véleményét.  

- A feltételek nélküli támogatás reményében a háromoldalú tárgyalás elmaradt. 
- Újabb és újabb telefonváltások során újabb és újabb ügyintézőkhöz kerültem. Volt olyan 

nap, hogy más volt a délelőtti és a délutáni álláspont.  
- 2017. július 28-án kaptam az utolsó telefont az NHKV Zrt. munkatársától, aki kijelentette, 

hogy 2017. évben oldja meg az önkormányzat a támogatást, majd 2018. évtől megoldja 
az NHKV Zrt. is. Kértem, írják le!!!! Írásbeli válasz azóta sem érkezett.  

 
Ebbe a válaszba nem törődtem bele.  
 
- 2017. július 31-én először Balla Mihály országgyűlési képviselőt hívtam fel, kértem a se-

gítségét. Képviselő úr elmondta, hogy szerinte is gond van az NHKV körül, ő is 
érsekvadkerti lakására most kapott olyan számlabefizetés elmaradásra felszólítást, mely 
számlát meg sem kapott.  

- Balla Mihály képviselővel szinte egyidejűleg hívtam a Földművelésügyi Minisztérium osz-
tályvezetőjét. Mindkét szakember azt javasolta, hogy írásban forduljunk a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumban Dr. Seszták Miklós miniszter úrhoz és Dr. Mihalovics Péter ka-
binetfőnök úrhoz.   

- 2017. július 31-én mindkét levél elkészült, postázásra került. A levélben összefoglaltuk 
kálváriánkat. Kértük, hogy a Kormány által létrehozott szervezetnél járjanak el ügyünk-
ben, ne akadályozzák a Képviselő-testületet az Mötv-ben megfogalmazott jogok gyakor-
lásában, a környezetvédelmet támogató lépéseiben. Nonszensznek tartjuk, hogy márci-
us 7-i kezdeményezésünkre még megnyugtató válasz nem érkezett.  
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Ami nyugtalanít: 
- A mai napig nem tudok a lakosság részére megnyugtató választ adni, pedig renge-

teg munkaóra fekszik ebben a tárgyalássorozatban. 
- Konkrét írásbeli választ senki nem ad, gondolom azért, mert ha nem írják le az álláspon-

tot, akkor a szóbeli tájékoztatást nem lehet megtámadni. 
- A közüzemi szolgáltatókon kívül bármilyen megoldás munkatársaimnak jelent majd 

aránytalanul nagy munkát, az alternatív megoldások pedig csak a lakosság egy részére 
terjedhet ki (pl. szociális rászorultság). 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 10.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
 
 

 
 
Záradék: 
A tájékoztató jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő- testületének …./2017. (V…...) számú önkormányzati 

rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, illetve a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján 
hulladékgazdálkodás helyi rendjéről a következőket rendeli el. 

 
 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § A rendelet tárgyi hatálya Rétság településen keletkező települési hulladék gyűjtésére, 
szállítására és kezelésére valamint a Rétság Város Önkormányzata és a vele kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységére terjed ki. 

 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
 
1. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást lát el, e rendelet értelmében a Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.. 
2. hulladékbirtokos: a hulladéktermelő (az ingatlanhasználó), továbbá bármely jogalany, 
akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van (többek között az ingatlantulajdonos). 
3. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház 
és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szerződéses 
jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató 
rendszeres időközönként rendelkezésére áll. 
4. települési hulladék: elsősorban háztartásokban képződő, így a lakásokban, 
lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak 
közös használatú helyiségeiben és területein, valamint olyan gazdálkodóknál, intézményekben 
képződő hulladék, amely minőségében hasonlít a háztartásokban keletkezőhöz. 
5. vegyes, maradék hulladék: a közszolgáltatás keretében rendszeresen gyűjtött olyan 
települési hulladék, amely elkülönített gyűjtésben nem gyűjthető. 
6. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a közszolgáltató által meghatározott módon külön gyűjtött 
(pl. házhoz menő vagy gyűjtőszigetes gyűjtésben) olyan hulladék, amelyek további 
hasznosítása megoldott. Így többek között a hasznosítható csomagolóanyagok és a 
zöldhulladék. 
7. hasznosítható csomagolóanyagok: Olyan a közszolgáltató által meghatározott anyagok, 
amelyek valamilyen termék csomagolását képezik.  
Így többek között papír, fémdobozok (üdítős- és konzervdoboz), műanyag csomagolás 
(bevásárló táskák, zacskók, italos palackok, mosószeres, öblítős flakonok), és a társított 
csomagolás is, mint például az italos karton (tejes és üdítős dobozok). 



8. zöldhulladék: elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló 
hulladék. Így többek között a falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, 
nyesedékek, fűkaszálék. 
9. lomhulladék: minden olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedény méreteit meghaladja (használt bútor és háztartási eszközök, hűtőszekrény, 
szőnyegek, stb), kivéve az elkülönítetten gyűjtött hulladékok, építési és bontási törmelék, 
gépjármű és ipari berendezések alkatrészei, veszélyes hulladékok.  
10. veszélyes hulladék: a Ht. 1 mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzővel 
(robbanásveszélyes, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló, toxikus, fertőző, rákkeltő, maró, 
reprodukciót károsító, mutagén, erősen allergén, környezetre veszélyes) rendelkező hulladék. 
Így többek között elemek, akkumulátorok, festék és oldószer maradékok, növényvédő szer 
maradékok és göngyölegeik, lejárt gyógyszerek és maradékaik, fénycsövek, olajjal 
szennyezett anyagok, azbeszt tartalmú bontási hulladék, állati tetemek, háztartási savak és 
lúgok maradékai. 
11. házi komposztálás: hulladék megelőzés egyik lehetősége, ahol a saját tevékenységből 
származó zöldhulladékot és konyhai előkészítés hulladékát a tulajdonos a saját kertjében 
komposztálja, valamint a kész komposztot saját célra felhasználja. Így a zöldhulladék nem 
kerül elkülönített gyűjtésre és elszállításra, illetve nem keveredik a vegyes, maradék 
hulladékkal. 
12. elhagyott hulladék: minden olyan hulladék, amelytől a birtokosa nem a jogszabályokban 
előírt módon vált meg, azaz nem adta át a közszolgáltatónak vagy más hulladékkezelési 
engedéllyel rendelkező vállalkozásnak. Ide tartozik gyűjtőszigetek mellett elhelyezett 
hulladék is. A hulladék begyűjtéséről és kezeléséről a hulladék birtokosának kell 
gondoskodnia. Amennyiben a hulladék birtokosa (termelő) nem állapítható meg, akkor 
közterületeken a helyi önkormányzat, magánterületen pedig az ingatlan tulajdonosa, 
használója köteles gondoskodni az elhagyott hulladék összegyűjtésről és kezelésről. 
13. koordináló szervezet: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

 
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határai 

 
3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatási terület határai: 
       Rétság település közigazgatási területe. 
 

 
3. A közszolgáltató 

 
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az Észak-Kelet Pest és 

Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás tulajdonában lévő Zöld Híd Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban Közszolgáltató) végzi. Székhelye: 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatónak tagjai, alvállalkozói nincsenek, 
a közszolgáltatást egyedül végzi.  

 
 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja  
 

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik. 



(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 
változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a Közszolgáltató legalább a 
honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt. 

 
(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht.-ben, valamint miniszteri 
rendeletében meghatározott feltételek szerint. 
 

6. § (1) A települési hulladékok közül a vegyes, maradék hulladék szállítása hetente 1 
alkalommal a Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon 
történik. 

 
(2) A vegyes, maradék hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a 
hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el úgy, hogy annak fedele 
lecsukható legyen és a hulladék átöntése a szállító járműbe akadálymentesen történjen. A 
kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat. A hulladék 
kihelyezése a szállítást megelőző napon 18 órától megengedett, de legkésőbb a szállítási 
nap reggel 6 óráig kötelező. 
 
(3) Az alkalmazható gyűjtőedények 

a) 60 literes, megengedett hulladékmennyiség: 15 kg,  
b) 80 literes, megengedett hulladékmennyiség: 20 kg,  
c) 110-120 literes, megengedett hulladékmennyiség: 30 kg, 
d) 240 literes, megengedett hulladékmennyiség: 60 kg, 
e) 1100 literes megengedett hulladékmennyiség: 275 kg, 
f) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott 
hulladékgyűjtő zsák. 
 

7. § Közszolgáltató a honlapján közzétett módon lehetőséget ad vegyes, maradék hulladék 
gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére. Közszolgáltató a vegyes, 
maradék hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladékgyűjtő 
zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díjat is magában foglaló térítést kér. 
 

8. § (1) Amennyiben a gyűjtő edényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, 
és erről a Közszolgáltató az erre alkalmas értesítőn az ingatlanhasználót értesítette, a 
Közszolgáltató gondoskodik az edényzet saját költségén történő megjavításáról, – ha az 
nem lehetséges a cseréjéről. 
 
(2) Amennyiben a gyűjtőedény megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, és 
erről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót nem tájékoztatta, de az ingatlanhasználó 48 
órán belül bejelentést tesz, akkor a Közszolgáltató rendszerfelügyelője kiszáll az adott 
ingatlanhoz kivizsgálni a bejelentést. A panasz pozitív elbírálása esetén a Közszolgáltató 
gondoskodik az edényzet saját költségén történő megjavításáról, – ha az nem lehetséges a 
cseréjéről. Amennyiben az ingatlanhasználó hibájából történt a rongálás, tájékoztatást kap 
az ingatlanhasználó az edényzet cseréjének szükségességéről. Az ezzel járó költségek 
viselése az ingatlanhasználót terheli. 
 



(3) Amennyiben a Közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe 
adott gyűjtőedény a rendeltetésszerű használat során elhasználódik, Közszolgáltató saját 
költségén másik gyűjtőedényt biztosít.  
 
 
 
 

9. § Közszolgáltató megtagadhatja a gyűjtőedény kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását, 
ha: 
 
(1) Mérgező, veszélyes, folyékony, robbanó vagy olyan hulladék kerül elhelyezésre, 
amely a kiürítéssel, későbbi hulladék feldolgozással foglalkozó dolgozók egészségét, testi 
épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi, feldolgozása során az 
egyéb műszaki berendezésben rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során pedig 
veszélyezteti a környezetet. 
 
(2) A hulladék elhelyezése során beszorul az edénybe. 
 
(3) A gyűjtőedény hulladékkal együttes súlya meghaladja a megengedett 
hulladékmennyiséget. 
 

10. § (1) Közszolgáltató megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében  
(a) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a szüneteltetés 

idejére,  
(b) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem 
alkalmas hulladékgyűjtő edénybe, nem a közszolgáltató által rendszeresített 
hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a hulladékot. 
 

11. § Amennyiben az ürítés elmarad, a Közszolgáltató dolgozói az ürítés elmaradásának 
okáról haladéktalanul értesítik az ingatlanhasználót.  

 
12. § (1) Közszolgáltató elsősorban háztartásonkénti elkülönített (továbbiakban: szelektív) 

hulladékgyűjtést, lakótelepi, lakóparki környezetben gyűjtőszigetes szelektív 
hulladékgyűjtést, vagy ezek kombinációját üzemelteti. 
 
(2) A szelektív hulladékgyűjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított szelektív 
hulladékgyűjtő zsák vagy edény alkalmazása mellett történik. Szállítása kéthetente 1 
alkalommal a Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon 
történik. A szelektív hulladék kihelyezése a szállítást megelőző napon 18 órától 
megengedett, de legkésőbb a szállítási nap reggel 6 óráig kötelező. 
 
(3) A zöldhulladék szállítása április 1-től november 30-ig terjedő időszakban a 
Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon és gyakorisággal 
történik. A zöldhulladék gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, 
biológiailag lebomló, 110 liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy 
edényben történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db 
zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a közterületre. A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló 
zsákot a közszolgáltató hozza forgalomba, a zsák díját és értékesítési helyszíneit a 
Közszolgáltató honlapján teszi közzé. 
 



(4) A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt 
elszállítás is biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett 
zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. 
Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 100 cm, és a 
kihelyezett mennyiség össztérfogata maximum 1 m3 lehet. 
 
(5) Közszolgáltató két alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban biztosítja 
a karácsonyi fenyőfagyűjtést és elszállítást. 
 

13. § (1) Közszolgáltató, az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban, évi egy 
alkalommal, felügyelt gyűjtőpontos lomtalanítást végez, melynek keretében 
háztartásonként legfeljebb 1 m3, kizárólag a nagydarabos lomhulladék kerül átvételre. A 
lomelszállítás időpontját Közszolgáltató tájékoztatója, hirdetménye határozza meg. 
Közszolgáltató, legalább évi egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező 
elektronikai hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről. 

 
 

5. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

14. § (1) A közszolgáltatási szerződés és a Ht. vonatkozó rendelkezései alapján 
Közszolgáltató köteles  

 
(a) a közszolgáltatási szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatokat ellátni, 
(b) az elmaradt szállítást a szállítást akadályozó tényező megszűnését követő 
legkésőbb 48 órán belül elvégezni. 
(c) honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni, 
(d) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálni, javaslatot tenni, és arról az 
érintettet érdemben 15 napon belül tájékoztatni. 

 
(2) A Közszolgáltatónak joga van a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint 
a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondani. 

 
 

6. Az ingatlanhasználó jogai, kötelezettségei 
 

15. § Ingatlanhasználó az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladékra vonatkozóan jelen rendelet 4. pontjának, valamint a Közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ának figyelembe 
vételével jár el. 

 
16. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges 

feltételeket a Közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. 
 

(2) Az ingatlanhasználó köteles: 
a) a személyében történő változás esetén vagy új ingatlan vonatkozásában, ha 
ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni a 



Közszolgáltatónak. A bejelentéshez szükséges csatolni az ingatlan tulajdonjogát vagy 
az ingatlanhasználatot igazoló szerződés vagy hatósági dokumentum másolatát. 
b) a Közszolgáltató által bérbe adott hulladékgyűjtő edényzet átvételét aláírásával 
igazolni, 
c) zárható edényben gyűjteni a hulladékot, 
d) a gyűjtőedény rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodni, 
e) a vegyes, maradék hulladék gyűjtőedény űrtartalmát illetve teherbírását meghaladó 
hulladékot a rendszeresített gyűjtőzsákban gyűjteni, és a hulladékgyűjtő zsákért a 
Közszolgáltató által meghatározott díjat megfizetni, elszállítás céljából a 
meghatározott gyűjtési napon a gyűjtőzsákot bekötve közterületre kihelyezni, 
f) gondoskodni arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edény alkalmas legyen a 
rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre, 
arról, hogy csak vegyes, maradék hulladék kerüljön elhelyezésre, a hulladék szilárd 
halmazállapotú legyen, valamint, hogy az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne 
veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,  
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szervnek megfizetni, 
h) a Közszolgáltató által a 12. § bekezdéseiben meghatározott hulladék fajtákat 
elkülönítetten gyűjteni és elszállításra kész állapotban ingatlana elé kihelyezni.  
 

17. § (1) Az ingatlanhasználónak joga van: 
a) jelezni hulladékgyűjtő edényzet bérlési szándékát a Közszolgáltatónál,  
b) a vegyes hulladék gyűjtőedény űrtartalmát vagy teherbírását alkalmilag meghaladó 
vegyes hulladékot hulladék gyűjtő zsákban a gyűjtő edényzettel együtt a közterületre 
kihelyezni, 
c) kérni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését, 
 
d) panasszal élni, javaslatot tenni a Közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással nem elégedett, valamint panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a Békéltető Testület 
illetékes kirendeltségéhez fordulni.  
e) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó e tényt alátámasztó igazolást kérni az Önkormányzattól/jegyzőtől 60 
literes edényzet használatához, amelyhez a Közszolgáltató lehetőséget biztosít. 

 
 

7. Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék 
 

 18. § Az Önkormányzat vállalkozó illetve alvállalkozó igénybevételével gondoskodik az 
elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtéséről, 
elszállításáról és kezeléséről. Ilyen hulladéknak minősül többek között a közterületen, 
különös tekintettel a gyűjtőszigeteken engedély nélkül, valamint a meghirdetett 
lomtalanítás alkalmával a meghatározott időponttól és helytől eltérően elhelyezett 
hulladék. 
 

 
 

8. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, 
az esetleges kedvezmények 

 



19. § (1) A közszolgáltatási díjat Koordináló szerv szedi be az ingatlanhasználóktól. A 
Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Közszolgáltató 
adatszolgáltatása alapján állítja ki. 

 
(2) Ha az Önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg 
az ingatlanhasználó részére, a felmerülő díjkülönbözetet a Koordináló szerv számára a 
beszedési időszakot követően 15 banki napon belül fizeti meg. 
 

20. § (1) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 
28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat három havonta 
utólag köteles megfizetni a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében. A díj 
megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza. 
 
(3) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a 
Koordináló szervnél kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 15 napon belül 
kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 
napon belül orvosolja. 
 
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szervnél ismert 
ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan 
esetében változik, a Koordináló szerv a változás bejelentését követően a változás 
bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére.  
 
20/A. § Önkormányzati támogatás 
 
(1) Az Önkormányzati támogatás a magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanokra terjed 

ki.  
(2) Az Önkormányzat ingatlanonként havi 1.250 Ft díjat átvállal az ingatlanhasználóktól. 
(3) Az átvállalt díjat az Önkormányzat a Koordináló szerv által kibocsátott számla alapján 

félévente utalja át. 
 

21. § A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik és kezeli a közszolgáltatás 
keretében 2016. április 1-től keletkező kintlévőségeket. 

 
 
 
 

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése, 
az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 

 
 

22. § (1) Az időlegesen használt ingatlanok (továbbiakban együtt: időlegesen használt 
ingatlanok) esetében az ingatlanhasználónak féléves hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége áll fenn április 15. és október 15. közötti 
időszakra vonatkozóan.  

 



(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését előre, írásban kérheti a 
Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig, de 
legfeljebb tárgyév végéig (december 31.) nem kívánja használni. A szüneteltetési 
kérelmet minden évben meg kell újítani, amennyiben folyamatos szüneteltetést igényel az 
ingatlanhasználó. A Közszolgálattó bírálja el minden esetben a szüneteltetési kérelmet. 
 
 
(3) A szüneteltetési kérelem a Közszolgáltató által e célra rendszeresített Adatbejelentő 
lapon nyújtható be a Közszolgáltatónak 2 darab közüzemi – víz és villany – számla 
másolatával együtt, amely a lakatlanságot hivatott igazolni. A szüneteltetés időtartamára 
az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. Ideiglenes használt 
ingatlanok esetében nincs lehetőség részleges szüneteltetésre. 
 
(4) A szüneteltetési kérelmet az Adatbejelentő lapon rögzített időponttól fogadja el a 
Közszolgáltató. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy az ingatlanhasználó a 
szüneteltetésre nem jogosult, úgy a szerződött gyűjtőedénynek megfelelő díjat a 
szüneteltetés kezdő dátumától visszamenőleg megfizetni köteles. 
 

23. § Az időlegesen használt ingatlanok esetén a díj megállapítására a Ht. 47. § (4) 
bekezdésében, valamint a 64/2008. (II. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározottakat 
kell alkalmazni. 

 
 

11. Záró rendelkezések 
 

 
24. § (1) E rendelet 2017. június 15-én lép hatályba. 

 
(2) E rendelet hatályba lépéséve hatályát veszti Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
6/2017.(V.02.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                                                                    Dr. Varga Tibor 
polgármester                      jegyző 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2017. május 2-án kihirdetésre került. 
 
 
Dr. Varga Tibor 
     jegyző  



 
INDOKOLÁS  

     a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 
 rendelethez 

 
 A részletes indokolásra az előterjesztésben kitértünk. 
     
 
 

     HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 

                                                       önkormányzati rendelethez 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében  
A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által 
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 
kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 
A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: a rendelet alkotás 
elmulasztása esetén bizonytalanná válna egy kötelező közszolgáltatási feladat 
végrehajtása. Előre nem látható a sűrű szabályváltozás miatt. 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi 
következménye nincs. Végre nem hajtása okozna komoly környezeti károkat. 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek 
nem növekednek. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
 

2017. június és július havi ülések 
 

149-ig beszámolva 
TAK rendelet megalkotása 

150 
Végrehajtás folyamatos 

 
Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről 

151 
teendő nincs 

 

Bérleti díjak módosítása a Laktanya u. 5. szám alatti rendelőkre 152 
Szerződések megkötésre kerültek 

 
Megbízási szerződés TAK főépítészi munkáira 

153 
Szerződés megkötésre került 
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Energetikai megtakarítási intézkedési terv elkészítésére megbízás 
154 

A szerződés megkötésre került, az intézkedési terv jelen ülés napirendje 
 

Polgármesteri Hivatal főtéskorszerűsítése 
155 

A végrehajtás tart 
 

Jelzőlámpa költségeinek megosztása 
156 

A szerződés megkötésre került. 
 

Használatba adási szerződés VSE 
157 

A szerződés megkötésre került 
 

Kerítés nyomvonal földmunkáira árajánlat elfogadása 158 
Munka elvégzésre került 

 

Kóbor ebek elszállítása 159 
A szerződés megkötésre került. 

 

Tanuszoda építés 160 
A döntésről a kérelmező értesült. 

 

Tulajdonosi hozzájárulás vízbekötéshez 161 
A döntésről a kérelmező értesült 

 
Key Telecom tulajdonosi hozzájárulási kérelme 

162 
A döntésről a kérelmező értesült. 

 
Nyári diákmunka 

163 
A szerződés megkötésre került, a program tart. 

 
 

Irodai asszisztens bérének feloldása, párhuzamos foglalkoztatás engedé-
lyezése 164 
Dolgozó kinevezése megtörtént, a pótolt jegyzőkönyvek megérkeztek, ellen-
őrzés alatt állnak 
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Környezetvédelmi programra elkészítése 165 
1 szerződés-tervezet érkezett a kért háromból, jelen ülés napiendje 

 

Mindszenty emlékpark tervezői munkáira szerződés jóváhagyása 166 
A szerződés megkötésre került, a tervek véleményezése a mai ülés napi-
rendje 

 

Korábbi években megkötött szerződések módosítása 167 
A szerződések megkötésre kerültek. 

 

TKM kérelme 168 
Az elszámolás az elfogadható számlák erejéig megtörtént 

 

Közlekedésfejlesztési pályázat előkészítő dokumentációja 169 
A korábban elkészített munka kifizetésre került, a szerződés aláírása 
megtörtént. 

 

Elosztói csatlakozási szerződés jóváhagyása  170 
A gázórák leszerelése megtörtént (Hivatal épülete – Járás levállás) 

 

Árajánlat kérése fűtéskorszerűsítésre 171 
A szerződés megkötésre került, a munkavégzés tart. 

 
NÓGRÁDVILL kérelme 

172 
A tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a kérelmező értesült 

 
 
 

Közlekedésfejlesztési pályázat jóváhagyása 173 
A pályázat benyújtásra került. 

 

Döntés ismételt befektetésről 174 
Az egy éves lekötést végrehajtottuk. 
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Gresina István az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása 175 
Kifizettük a temetést. 

 
 

Árajánlat elfogadása fűtéskorszerűsítésre 176 
A szerződés megkötésre került, a munkavégzés tart. 

 

Szociális tűzelőanyag pályázat 177 
A pályázatot befogadta a MÁK. 

 

Bánki Egyházközösség kérelme II. 178 
A kérelmező értesítése megtörtént. 

 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz 179 
A hozzájárulás megadásra került, a fák kivágása folyamatos 

 
 

Leselejtezett könyvtári polcok értékesítése 180 
Végrehajtás folyamatos 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
   
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális  Bizottság  2017. június 20 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 21 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 12 db 68.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 12 db 68.000 Ft 
           Döntés összesen: - - 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 1 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 3 db 50.000 Ft 



5 
 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 3 db 150.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 db 25.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 17 db 243.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság Bálint Lajosné, 2651 Rétság, Szőlő u. 21. sz. alatti lakos részére a 
179/2017.(VI.20.) számú határozatával 2017. június 12. napjával a szociális étkezésre való jogosult-
ságot megszüntette.  
 
A Szociális Bizottság Krausz István József, volt 2651 Rétság, Mező u. 29. sz. alatti lakos részére a 
180/2017.(VI.20.) számú határozatával 2017. június 1. napjával a szociális étkezésre való jogosultsá-
got megszüntette. 
 
A Szociális Bizottság néhai Kopcsák Jánosné, 2651 Rétság, Hunyadi sor 7. szám alatti lakos részére a 
181/2017. (VI. 20.) számú határozatával 2017. május 31. napjával a szociális étkezésre való jogosult-
ságot megszüntette. 
 
A Szociális Bizottság a 182/2017. (VI.20.) számú határozata alapján 4 főt javasolt az Önkormányzat-
nak 2017. július 3-tól 3 hónapos időtartamra közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra. 
 
 
 

Rétság, 2017. augusztus 18. 
Hegedűs Ferenc  
   polgármester 

 
 
 

2 Határozati javaslatok 

 
 „A” változat 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfo-
gadja. 
 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem 
fogadja el.  
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